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 كلمة التقديم

 .  وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على سيد المرسلين ، 

 ؛؛ أما بعد  

نفعه    فإين أشكر اهلل سبحانه وتعالى أن وّفقني لخدمة هذا الكتاب النّفاع الذي صغر حجمه وجّل 

، الذي يشتمل على مباحث قّيمة تتعلق بعلوم القرآن والتفسير مستوعبا أكثر جوانبه ، فرأيت أن أقّدمه أمام 

 ّم نفعه ، ويعّم فائدته .  لطلبة يف أفضل حّلة ، ليتالعلماء وا

 ومنهج عملي يف هذا الكتاب : 

 * بذلت مجهودي يف تصحيح األخطاء اإلمالئية وغيرها . 

 قيم ؛ ليسهل فهمه . اإلمالء والرت * راعيت قواعد

 * عزوت اآليات واألحاديث إلى مصادرها . 

وأطل الحواشي  بعض  عليه  ، وأضفت   )منه(  برمز  بذيله  المؤلف  ألحقته حواشي  غير   *  قت ه من 

 رمز . 

* وترجمت لمن ورد ذكره يف الرسالة غير األنبياء والصحابة ؛ لغنائهم عن التعريف ، واعتمدت 

هـ( ، فإن أخذت  منه أطلقت ه ، وإن لم أجد فيه ، راجعت  إلى 1396للزركلي )المتوىف:     "المعاأل"فيه على  

 مصادر أخرى ، وبي نت ه . 

 ة على النسخة المطبوعة بمطبعة ايجوكيشنل بكراتشي .* واعتمدت يف ضبط هذه الرسال

ن غير ذلك فالخطأ  اكوختاما ! هذا جهدي بين أيديكم ، فإن وّفقت فيه فالفضل هلل وحده ، وإن  

 ، والحمد هلل أّوال وآخرا . ال يخلو منه بشر ، فالرجاء منكم التنبيه واإلصالح 

 العبد الضعيف  

 حممد عادل أيوب 
 لوم كراتشيخريج جامعة دار الع

ـ  1436ربيع األول  1  ه

adil.rabta@gmail.com 
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 ترمجة املؤلف

 :  امسه ونسبه   *

السّيد محمد عمي  الفقيه  العالمة  اهو  المنام  بن عبد  الربكتي  المجّددي  ن  إلحسان 

  ، الحافظ  نور  ابن بن  الحسين  السادات ، ينتهي نسبه إلى سيدنا زيد بن علي بن  وكان من 

 .   ملسو هيلع هللا ىلصفاطمة بنت رسول اهلل  

 

 :  والدته ونشأته العلمية  *

عام    22  $ولد   الموافق  1329محرم  قطر»هبار«  1911ينائر    24هـ  من  بـ»فسنة«  م 

القرآن الكريم تحت رعاية    هند( ، وبدأ االشتغال بالعلم يف صغره ، وقرأ يات الدى وال)إح

ه   ه الزاهد العارف السيد الشاه عبد الدّيان ، واستكمله نظرا يف ثالثة أشهر ، وعمر  أبيه ، وعم 

الشاه، وبايعه وهو   . وكان يحضر مع عّمه مجالس أبي محمد بركت علي  خمس سنوات 

 ، سنين  عشر  ـ فت سم    ابن  ب ا  ى  بالمدرسة  التحق  ثم  إليه،  نسبًة  سنة  »الربكتي«  بكلكتا  لعالية 

  . هـ1352هـ ، وتخّرج منها سنة  1345

وتلّمذ على كبار العلماء ومشايخ عصره . ومن أشهر أساتذته : الشيخ ماجد علي  

  ، حسين  هدايت  والدكتور  الشاه،  علي  وكرامت   ، الكابلي  الرحمن  وعبد   ، الجونفوري 

هم ، وتشرّ لصويف  فقيه ا وال ف بإجازة الفتوى من شيخه  الشاه محمد إسماعيل البهاري وغير 

ّين مدّرسا بمدرسة الجامع الكبير  1353مشتاق أحمد الكانفوري سنة   نة  ع  هـ، ويف نفس الس 

  . »ناخدا« بكلكتا ، فتخّرج عليه كثيرون

سنة   الكبير 1354ويف  بالجامع  واإلمامة   اإلفتاء   ل ي  و  فأ»ناخد  هـ  فتاوى  ا«،  به  صدر 

وطار  ، بالمفتي  واشتهر   ، األعظم«    كثيرة  »المفتي  منصب  بنغال  حكومة  ومنحت ه   ، صيت ه 

ت ه الحكومة  قضاء وسط كلكتا عام   ي ن 1362هـ. ويف  1356اعرتاًفا بخدماته وعلومه ، و ول  هـ ع 
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مع الكبير ،  بالجا  إلفتاء محاضرا يف المدرسة العالية بكلكتا ، فاستقال من وظيفة اإلمامة وا

العا المدرسة  طلبة  بخدمة  الهندية  واشتغل  المملكة  إلى  الهند  انقسمت  ّما  ل  ثم   ، لية 

المؤلف   وانتقل   ، الشرقية  باكستان  عاصمة  داكا  إلى  العالية  المدرسة  انتقلت   ، وباكستان 

 .  معها ، واستمّر على خدمتها إلى مماته ، فقضى عمره تعليًما وتأليًفا وإرشاًدا

 

 مؤلفاته :   *
بعضها   ، مختلفة  ب ل غاٍت  كثيرة  تصانيف  وكلها    وله   ، باألردية  والبعض   ، بالعربية 

  : وأشهرها   ، المختلفة  العلوم  يف  وتضّلعه  علمه  سعة  على  بحاشية  تدّل  األشراف  أتحف 

، وفقه   التفسير  التنوير يف أصول  والتبشير يف شرح   ، التفسير  والتنوير يف أصول   ، الكشاف 

واألربثار  واآل السنن    ، الصالة  يف  واألربعون   ، السعداء  ومنهج   ،  ، المواقيت  يف  عين 

النبي   على  الصالة  يف  ،    ملسو هيلع هللا ىلصواألربعون  العمال  كنز  وفهرست   ، الكلم  جوامع  وجامع   ،

ومقدمة سنن أبي داود ، ومقدمة مراسيل أبي داود ، وعمل الليل والنهار ، وميزان األخبار  

، وأدر اآلثار ، وحواشي السعدشرح معيا ، وتحقة األخيار  المفتيي  الربكتي    ب  ، وتحفة 

وهدية    ، والمخلطين  المدلسين  وأسماء  المراسيل،  وتخليص   ، المفتي  أدب  بشرح 

المصّلين ، والتنبيه للفقيه ، ولّب األصول ، وما البّد للفقيه ، والتعريفات الفقهية ، وأصول  

والقواعد   ، الخالفية  السير    المسائل  وأوجز   ، وأنالفقهية   ، البشر  خير  سيرة  السيريف  ،    فع 

 والتشرف آلداب التصوف ، وتاريخ إسالم وغيرها من التأليفات النافعة الممتعة . 

  وفاته :  *
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األحد   يوم  يف صبح  سنة    10تويف  الموافق  1395شوال  بـ»داكا«  1975أكتوبر    27هـ  م 

ي ال  كثير  جمع  عليه  وصلى   ، ديش  بنغال  من  عاصمة  قريبا  ودفن   ، مسجد حصون 

 (1َ)، فرحمه اهلل رحمة واسعة ، وطاب مثواه .كان به إماما »كولوتوله« الذي 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

التجويد« حيث ذكر املؤلف ترمجته مفّصال،  أخذت ترمجته من مقدمة كتابه »التنضيد يف    (1)
 « للشاه ويل هللا الدهلوي مبطبعة ايج امي سعيد، كراتشي. ب مع »الفوز الكبريوكان طبع هذا الكتا
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 َ   ﷽ 
الكتاب ، تبصرة وذكرى لكل عبد أواب ، صــل  الحمد هلل الذي أنزل على عبده  

ــ  يدنا محمــد وسلم اللهم على عبدك ورسولك صاحب الخلق العظيم واإلحسان العميم س

 ، وعلى آله وأصحابه األنجاب . المبعوث إلى خير أمة بأفضل كتاب

سّيد محمــد عمــيم اإلحســان بــن الســيد عبــد أما بعد ، فيقول عبد ربه الولّي ال 

:   -عاملهما اهلل تعالى بلطفه الجلــّي والخفــّي    -الربكتي الشهير بالمفتي    المنان المجددي

 :يته هذا جزء لطيف يف علوم التفسير ، سمّ 

 « التنوير يف أصول التفسير»

هـ ، وأرجو 1368ى فاتحة ، وأحد عشر فصال ، وخاتمة . وذلك يف سنة با علمرت   

 وعلى آله وأصحابه أجمعين .من اهلل القبول بحرمة سيدنا الرسول ، صلى اهلل عليه 
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 الفاحتة

 : علم التفسري •

ث فيه عن أحوال الكتاب العزيز القرآن المجيد م    ن حيث نزوله ، وسنده ،  علم ي بح 

 علقة بالنظم واألحكام ، وغير ذلك . اظه ، ومعانيه المت وآدابه ، وألف

 وموضوعه : •
 القرآن المجيد .  

 وفائدته :  •
ن  باستنباط األحكام ا   لشرعية على وجه الصّحة . التمكُّ

 وغرضه : •
ين .    سعادة الدار 

 والقرآن : •
ل على سيدنا محمد     سورة منه . لإلعجاز ب    ملسو هيلع هللا ىلصهو المنز 

 والسورة : •
 ٍم خاّص توقيفا ، وأقلُّها ثالث آيات . قرآن المسّماة باسهي الطائفة من ال 

 واآلية : •
 متمي زة ب ف صٍل . طائفة من كلمات القرآن   

 قرآن  ، أعني المراد  ، ال ترجمت ه بغير العربية ؛ فإهنا ألفاظ ، وليست   
ومعنى القرآن 

دم  ن زول ه ، وعد  ًة على معنىبقرآن ؛ لع   القرآن .  م  اإلعجاز ، وإن كانت دال 

يل ه .  م  تفسير  القرآن  بالرأي ، ال تأو   ويحر 

ن ى هبذا اللفظ هذا ، وال ي تأت ى ذلك  ة  والق طع  بوالتفسير هي الشهاد أن اهلل تعالى ع 

 بدون القطع ، وي قب ل إن و
اف ق  الكتاب   إال بالنقل ، وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحت مالت 
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ين   الد  ، وال سّيم  والسّنة  وأصول   ي قبل  ، وإال فال  ، مخال ًفا  والعربية   وى  له 
ل  ات باًعا  إذا كان  ا 

 طالق  التفسير  على التأويل مجاز . للشرع . وإ

عليه   القرآن  ل  أ نز  أنه  إقامته      ملسو هيلع هللا ىلصواعلم  مّدة  يف  سنة  وعشرين  ثالث  يف  ب عث ت ه  بعد 

  ره د تكّفل اهلل بجمعه يف صدمدينة يف حضره ويف سفره بأوقات مختلفة ، وقبمكة ، ثم يف ال 

ي نس      ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة  فلم  من  كثيرون  ظ ه  حف  وقد   ، ،    ڤه  ،  يف صدورهم  ن  و  ي قرؤ  وكانوا 

ئ ون ، وكان   يأمر أصحاب ه م ن كات بي الوحي  بأن يكتبوه ، وكان ذلك جمع  اآليات       ملسو هيلع هللا ىلص وي قر 

المعي نةا ها  ر  و  نزواًل يف س   
قة  النبي    (1َ)ََلمفر  و    ملسو هيلع هللا ىلص بإشارة  اإلوان ة  يف  كانو،  تلك  يكتبون يف  ا 

ف  ح  ب  والل خاف وغيرها، ال يف مصحف   (2َ)َالصُّ س   واحد .     (3َ)َوالع 

أ له م  الخلفاء  الراشدون أن يجمعوه يف المصحف يف    ملسو هيلع هللا ىلصفلما انقضى نزول ه بوفاته  

  ، واحد  ب  موضع  س  والع  الصحف  تلك  من  الصديق  سيدنا  اهلل  رسول  خليفة  بأمر  خ   فن س 

رت با آيات ه وس  اف وغواللخ ه كما كان مرت با يف عهده  يرها من صدور الرجال م  ر  توقيفا      ملسو هيلع هللا ىلصو 

خ  ثالثا من المصحف    ڤمحفوظا يف صدور الحّفاظ والقّراء من الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصمنه  ، ثم ن س 

با عثمان  سيدنا  خالفة  يف  عديدًة  ًخا  ن س  يقي  ذلك لصد  وكان   ، وعشرين  خمٍس  سنة   أمره 

ر للع  قا 
ر  مواف  ع  التي  األخيرة   

ة  اهلل  ض  رسول   أرسل ها      ملسو هيلع هللا ىلص ض   ثم   ، رمضان  يف  على جربئيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

منه    (1) السور  أمساء  تعيني  سرٌّ    ملسو هيلع هللا ىلصوكان  والسور  اآلايت  ترتيب  ويف   ، تعاىل  هللا  من  توقيفا 
العالق أنواع  من  أودعه هللا سبحانه  ع عجيب  ذلك  يعلم   ، مربوطة  والسور  اآلايت  فإن  اإلمعان  ات؛  ند 

هـ( فيه "نظم 885ابن العريب والفخر الرازي والسيوطي وغريهم ، وصنف البقاعي )  بّر ، وذهب إليها والتد
 الدرر يف تناسب اآلي والسور" . )منه( 

ف:  الصحف مجع صحيفة ، وهو القرطاس املكتوب ، والعسب : جريدة النخل ، واللخا  (2)
 احلجارة الرق . )منه(   

 تاب املشدود . )منه(  دّفَتي الك من الصحف بني  املصحف : ما مجع (3)
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ن  
ًخا كثيرة ال يمك  ى باإلمام ن س  خ  الناس  من ذلك المصحف المسم    عثمان  يف اآلفاق ، ون س 

رت  المصاحف  يف اآلفاق والبالد .     ها ، فانت ش   إحصاؤ 

ر  القرآن  مائة و أربع عشرة ، وآيات   و  رة  آيًة ، وقد  ه ستة آالٍف وثمان  وس  ش  مائٍة وست  ع 

ل    ى ك  يٍّ ، فت ر 
ًدى و غ  لم  كل  شيء ، وأبان  كل  ه 

أود ع  اهلل  سبحانه وتعالى يف القرآن العظيم ع 

ها ، ودائ رة    ف نٍّ منه  ر  العلوم ومنب ع  فج  د ، وإّن كتاب ه سبحانه وتعالى لهو م 
دُّ ، وعليه ي عت م 

 ي ست م 

طلع ها  ها وم 
ر  العقول  ، وت سل ب  القلوب  ، وإعجاز     شمس  ت به  ة  أسلوٍب  ة  لفٍظ وبالغ  زال  مع ج 

ر  عليه إال عاّلم  الغيوب . 
   ن ظٍم ال ي قد 

  ، ك  كم  ح  ماٍض يفّ   ، بيدك  ناصيتي   ، أمتك  وابن   ، وابن عبدك   ، إّني عبدك  الّلهّم 

ك ، أو أنزلت ه يف كتابك ، أو عّلمت ه  عدل  يّف قضاؤك ، أ سألك بكّل اسٍم هو لك سّميت  به نفس 

 قلبي ، ون ور   أحًدا من خلقك ، أو استأثرت  به يف علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن  ربيع  

مح  سّيدنا  خلقه  خير  على  تعالى  اهلل  وصلى   ، ي  م  ه  وذ هاب    ، زن ي  ح  الء   وج   ، ّمد  بصري 

 وسّلم .  وعلى آله وصحبه
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 الفصل األّول يف األقسام اليت ترجع إىل نزول القرآن

 وهي اثنا عشر قسما : 

 َ(1َ)األّول : المّكي : وهو ما نزل قبل الهجرة .

عد الهجرة ، وهو سورة البقرة ، وآل عمران ، والنساء  : وهو ما نزل ب الثاين : المدين

، والنور ، واألحزاب ، والقتال ، والفتح   ة ، والرعد ، والحج ، والمائدة ، واألنفال ، والرباء 

  ، والجمعة   ، والصف   ، والممتحنة   ، والحشر   ، والمجادلة   ، والحديد   ، والحجرات   ،

والط   ، والتغابن   ، ،  والمنافقون  والنصر   ، والزلزلة   ، والقدر   ، والقيامة   ، والتحريم   ، الق 

نعم يف    ، مّكّيات  والبواقي   . أقواوالمعوذتان  ثالثة  ،  الفاتحة  ت ين   مر  نزلت  أهنا   : ثالثها   ، ل 

وقيل : الرحمن ، واإلنسان ، واإلخالص مدنّيات ، والنساء ، والرعد ، والحج ، والحديد ،  

 امة ، والمعّوذتان مّكّيات ، واهلل أعلم .  والصف ، والتغابن ، والقي

والثا  ، كثير  واألّول   . والسفري  الحضري   : والرابع  سورة  الثالث  أمثلته  من  ين 

]الحج:   ان ﴾  م  ص  خ  ان   ذ  ﴿وه   : تعالى  وقوله   ، ﴿وإ ن  19األنفال   : تعالى  وقوله   ، ٍر  ب ب د   ]

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 :اعلم أّن للّناس يف املّكّي واملديّن اصطالحاٌت ثالثةٌ  (1)
أشهرها: أّن املّكّي ما نزل قبل اهلجرة، واملديّن ما نزل بعدها، سواءٌ نزل مبّكة أم ابملدينة، عام الفتح أو عام  

 .ّجة الوداع، أم بسفٍر من األسفار ح
ولو بعد اهلجرة، واملديّن ما نزل ابملدينة. وعلى هذا تثبت الواسطة، فما نزل  نزل مبّكة  ملّكّي ما  الثّاين: أّن ا

 ابألسفار ال يطلق عليه مّكيٌّ وال مدينٌّ.  
 املدينة.  الثّالث: أّن املّكّي ما وقع خطاابا ألهل مّكة، واملديّن ما وقع خطاابا ألهل 

ّكّي واملديّن إىل حفظ الّصحابة والّتابعني، ومل يرد  معرفة امل ا يرجع يفوقال القاضي أبو بكٍر يف االنتصار: إنّ 
يف ذلك قوٌل؛ ألنّه مل يؤمر به، ومل جيعل اّلّل ِعلمي ذلك من فرائض األّمة، وإن وجب يف    -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن الّنيّب  

. راجع:  سول، انتهى  نّص الرّ واملنسوخ، فقد يعرف ذلك بغري  بعضه على أهل العلم معرفة اتريخ الّناسخ
 )اإلتقان للسيوطي( 
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﴾ ]النحل:   ب ت م  اق  د ، وآية التيمم126ع  [ بأ ح 
اء ، وسورة 6ائدة:]الم   (1َ) [ بذات الجيش  أو الب يد 

وقو   ، ف ول  الق  عند  الحديبية  شأن  يف  ين   رم  الح  بين  ي و  الفتح  ﴿ال   : تعالى  ﴾  له  م  ل ك  ل ت   م  أ ك  م  

]البقرة: 3]المائدة:   ف يه ﴾  ون   ع  ج  ت ر  ًما  ي و  وا  ات ق  ﴿و   : تعالى  وقوله   ، فات  ر  ب ع  يف  281[  نًى  ب م   ]

ّجة  الوداع .   ح 

الخامس والسادس : النهاري والليلي . األّول كثير ، والثاين له أمثلة ، منها : سورة   

ا ر 
ي ًما﴾  الفتح إلى ﴿ص 

ت ق  س  ًطا م 
ك   2  -1]الفتح:   (2) اج  و   ز 

 
يُّ ق ل  أل

ا الن ب  [ ، وقوله تعالى : ﴿ي اأ يُّه 

  ﴾ ين 
م ن  ؤ   ال م 

اء  س 
ن  ك  و 

ب ن ات  ل  [، وآية :  59اآلية ]األحزاب:و  ين  خ 
ة  ال ذ  ث  وا﴾ ﴿الث ال  [  118]التوبة:   ف 

بلة يف البقرة .    َ(3َ)، وقيل : آية الق 

و :  والسابع  كاآليات  الثامن   : والثاين   ، الكاللة  كآية   : األّول   . والشتائي  الصيفي 

يقة أم المؤمنين  د   .    ڤالعشر يف براءة الص 

راشي ،  ة  ال   التاسع : الف  ث  ل ف وا﴾كآية : ﴿الث ال  ين  خ 
 [ .  118]التوبة:   ذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

ُتْم ميْرضيى أيْو عيليى سيفيٍر أيْو جياءي أيحيٌد    (1) ُتْم ُجنـُباا فياطَّهَُّروا ويِإْن ُكنـْ أراد به قوله تعاىل : ﴿ويِإْن ُكنـْ
ميْسُتُم النِّسياءي فـيليمْ  ُدوا مياءا فـيتـيييمَُّموا  ِمْنُكْم ِمني اْلغياِئِط أيْو الي ا فياْمسيُحوا ِبُوُجوِهُكْم ويأيْيِديُكْم ِمْنُه  ا طييِّبا صيِعيدا   َتِي

تيُه عيليْيُكْم ليعي  ُ لِييْجعيلي عيليْيُكْم ِمْن حيريٍج ويليِكْن يُرِيُد لُِيطيهِّريُكْم ويلِيُِتمَّ نِْعمي [ 6لَُّكْم تيْشُكُروني﴾ ]املائدة:ميا يُرِيُد اّللَّ
  . 

فـيتي أراد به قوله تعاىل : ﴿ِإّنَّ   (2) ِمْن ذينِْبكي ويميا  ْحنيا    تـيقيدَّمي  ميا   ُ لِيـيْغِفري ليكي اّللَّ  . ُمِبيناا  ا  فـيْتحا ليكي 
 [  2-1َتييخَّري وييُِتمَّ نِْعميتيُه عيليْيكي وييـيْهِدييكي ِصرياطاا ُمْستيِقيماا﴾ ]الفتح:

تـيقي   (3) نـيريٰى  ﴿قيْد   : تعاىل  قوله  به  فـي أراد   . السَّمياِء  يف  ويْجِهكي  فـيويلِّ  ويلِّ لينُـ لُّبي  تـيْرضياهيا  ليةا  ِقبـْ يـينَّكي 
ُتْم فـيويلُّوا ُوُجوهيُكْم شيْطريُه. ويِإنَّ الَِّذيني أُوتُوا اْلكِ  ْيُث ميا ُكنـْ تيابي لييـيْعليُموني  ويْجهيكي شيْطري اْلميْسِجِد احلْيرياِم . ويحي

ُ ِبغياِفٍل عيمَّا  أينَُّه احلْيقُّ ِمْن ريّبِِّمْ  لُ يـيعْ  . ويميا اّللَّ  [  144وني﴾ ]البقرة:مي
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للواحدي ها  أشهر   ، تصانيف  وفيه   : النزول  أسباب   : وأش  (1)العاشر  مل ها  ، 

السعي  (2َ)للسيوطي وآية   ، اإلفك  ّصة  كق  كثيرة  أشياء  فيه  وصّح  الحجاب (1َ)،  وآية   ،ََ(2)َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

هـ(، مفسر،  468هو علي بن أمحد بن حممد بن علي بن ميتُّوية، أبو احلسن الواحدي )ت    (1)
ابألدب، نعته الذهيب إبمام علماء التأويل. كان من أوالد التّجار، أصله من ساوة )بني الرّي ومهذان(،  عامل  

ووفات و)اومولده  و)الوسيط(  )البسيط(  له  بنيسابور.  هذه ه  الغزايل  أخذ  وقد  التفسري،  يف  لوجيز( كلها 
و مراد املصنف ابلذكر، و)شرح  األمساء، ومسى ّبا تصانيفه، و)شرح ديوان املتنيب( و)أسباب النزول(، وه

( وغري ذلك، وهو كثري. والواحدي نسبة إىل الواحد بن الديل ابن مهرة  . األمساء احلُسَني
بن حمم  (2) بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  السيوطي هو  الدين اخلضريي  ابن سابق  الدين د    ، جالل 

حنو    911  -  849) له  أديب.  مؤرخ  حافظ  إمام  ال  600هـ(.  الكتاب  منها  والرسالة  مصنف،  كبري، 
وخال    الصغرية. نشأ يف القاهرة يتيما )مات والده وعمره مخس سنوات(، وملا بلغ أربعني سنة اعتزل الناس، 

النيل املقياس على  أكثر  بنفسه يف روضة  فألَّف  منهم،  منزواي عن أصحابه مجيعا، كأنه ال يعرف أحدا   ،
عليه   ويعرضون  يزورونه،  واألمراء  األغنياء  وكان  فلم كتبه.  مرارا  السلطان  وطلبه  فريّدها.  واهلدااي  األموال 

. قال الزركلي: وقرأُت يف كتاب  حيضر إليه، وأرسل إليه هدااي فرّدها، وبقي على ذلك إىل أن   )املنح تُويّفِ
البادية( أنه كان يلقَّب اببن الكتب؛ ألن أابه طلب من أّمه أن َتتيه بكتاب، ففاجأها املخاض، فولدْته  

ا  له يف علوم  وهي بني  النقاية( كالمها  لقراء  الدراية  القرآن( و)إمتام  لكتب. ومن كتبه: )اإلتقان يف علوم 
الفرج( و)االذد خمتلفة، و)األحاد املنيفة( و)األرج يف  الشعراء من اآلاثر( و)إسعاف يث  كار يف ما عقده 

ئر( يف فروع الشافعية، و)االقرتاح(  املبطإ يف رجال املوطأ( و)األشباه والنظائر( يف العربية، و)األشباه والنظا
و)األلفي املعربة(  و)األلفاظ  التنزيل(  استنباط  يف  و)اإلكليل  النحو،  أصول  احلديث(  يف  مصطلح  يف  ة 

( وامسها: )الفريدة(، وله شرح عليها، و)إنباه األذكياء حلياة األنبياء( رسالة، و)بديعية  و)األلفية يف النحو 
ات اللغويني والنحاة( و)التاج يف إعراب مشكل املنهاج( و )اتريخ أسيوط(  وشرحها( و)بغية الوعاة يف طبق

ههنا، و)حتفة اجملالس ونزهة  و)التحبري لعلم التفسري(، وهو املراد    وكان أبوه من سكاهنا، و)اتريخ اخللفاء (
اجلاللني(    اجملالس( و)حتفة الناسك( و)تدريب الراوّي( يف شرح تقريب النووي، و)ترمجان القرآن( و)تفسري

ويعرف  اجلوامع،  و)مجع  احلديث،  يف  الصغري(  و)اجلامع  مالك(  اإلمام  موطأ  شرح  يف  احلوالك  و)تنوير 
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

حملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة( و)اخلصائص واملعجزات  مع الكبري( و )احلاوي للفتاوي( و)حسن اابجلا
ور يف التفسري ابملأثور( و)الدر النثري  النبويّة( و)دّر السحابة يف من دخل مصر من الصحابة( و)الدر املنث 

املنت و)الدرر  السراري(  أبناء  يف  و)الدراري  األثري(  ابن  هناية  تلخيص  املشتهرة(  يف  األحاديث  يف  ثرة 
ع للدمريي،  و)الديباج  احليوان"  "حياة  من  اختصره  احليوان(  و)ديوان  احلجاج(  بن  مسلم  صحيح  لى 

و)زهر الرىب( يف شرح سنن النسائي، و)زايدات اجلامع الصغري(  و)رشف الزالل( ويعرف بـ"مقامة النساء"،  
لم التاريخ(  ين( مساه )فتح القريب( و)الشماريخ يف ع و)السبل اجللية يف اآلابء العلية( و)شرح شواهد املغ

رسالة، و)صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم( و)طبقات احلفاظ( و)طبقات املفسرين( و)عقود  
املعاين والبيان( أرجوزة، و)عقود الزبرجد على مسند اإلمام أمحد( و)قطف الثمر يف موافقات  اجلمان يف  

، و)مقامات ( و)الآليل املصنوعة يف   ذكر جزيرة الروضة الَت كان من سكاهنا عمر( و)كوكب الروضة( يف
النزول( أسباب  يف  النقول  و)لباب  األنساب(  حترير  يف  اللباب  و)لب  املوضوعة(  رواه    األحاديث  و)ما 

القرآن( و)جمموعان( خمطوطان، يشتمالن على   السالطني( و)متشابه    43األساطني يف عدم اجمليء إىل 
ما وقع يف القرآن من املعرب( و)املزهر( يف اللغة، و)مسالك  و)احملاضرات واحملاورات( و)املهذب يف    رسالة،

و)م اجلواري(  أخبار  من  و)املستطرف  املصطفى(  والدي  يف  النقول(  احلنفا  منتهى  يف  العقول  شتهى 
القرآن( و)مق مبهمات  ابن ماجة، و)مفحمات األقران يف  الزجاجة( يف شرح سنن  امات( يف  و)مصباح 

النسبة املصطفوية( و)مناقب أيب حنيفة( و)مناقب مالك( و)مناهل الصفا    األدب، و)املقامة السندسية يف 
النساء( يف    يف ختريج أحاديث الشفا( و)املنجم يف املعجم( ترجم به أشياخه، و)نزهة اجللساء يف أشعار 

و)ن علوم،  عدة  يف  املكية(  والتحفة  املسكية  و)النفحة  البيضاوي،  الظاهرية،  على  حاشية  األبكار(  واهد 
  ع اهلوامع( يف النحو، و)الوسائل إىل معرفة األوائل( وغري ذلك. و)مه

ِمْن شيعيائِرِ   (1) الصَّفيا وياْلميْرويةي  : ﴿ِإنَّ  أيْن  وهي  ُجنياحي عيليْيِه  فيالي  اْعتيميري  أيِو  اْلبـيْيتي  فيميْن حيجَّ   هللا 
 [  158يٌم﴾ ]البقرة:  عي خيرْياا فيِإنَّ هللا شياِكٌر عيلِ ييطَّوَّفي ِّبِميا ويميْن تيطيوَّ 

يُْدنِ   (2) اْلُمْؤِمِننيي  أِليْزوياِجكي ويبـينياِتكي ويِنسياِء  ُقْل  النَّيبُّ  أييُـّهيا  بِيِبِهنَّ  وهي : ﴿ايي  ِمْن جيالي نيي عيليْيِهنَّ 
 ُ  [ 59غيُفوراا ريِحيماا﴾ ]األحزاب:ذيِلكي أيْدَني أيْن يـُْعريْفني فيالي يـُْؤذيْيني ويكياني اّللَّ
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ي فيه عن صحابي فمرفوع ؛ ألنه ال م دخ   و  د  ل فيه لالجتهاد، ويمكن  وغيرها . وما ر  أن تتعد 

و  ، قرينة   األسباب  عدم   عند  الحكم  فيعمُّ  ؛  السبب  لخصوص  ال  اللفظ  بعموم  العربة 

ين  على فهم اآلية . الخصوص 
 . ولها فوائد ، منها : أن معرفة  السبب  قد ت ع 

]العلق:   ﴾ ب ك  ر  م   ب اس  أ   ﴿اق ر   : أنه  ّح  األص   : نزل  ما  أّول   : عشر  ثم  1الحادي   ،  ]

ث ر ، و ي ل  ل  المد  ﴾ ]المطففين: بالمدينة : ﴿و  ي ن 
ف  ط ف   [ ، وقيل : البقرة .  1ل م 

ر ما نز [ ، وقيل : آية  176]النساء:   (1َ)ية الكاللةل : فيه أقوال : قيل : آالثاين عشر : آخ 

﴾ اآلية ]البقرة: (2َ)الربا ن  و  ع  ج  ت ر  ي وًما  ا  و  ات ق  ر براءة[ ، وقيل :  281، وقيل : ﴿و  :  ، وقيل  (3)آخ 

 ، واهلل أعلم . (4َ)لنصرآية ا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

ِإْن اْمُرٌؤ هيليكي ليْيسي ليُه ويليٌد ويليهُ   (1) يـُْفِتيُكْم يف اْلكيالليِة   ُ   وآية الكاللة هي: ﴿ييْستـيْفُتونيكي ُقْل اّللَّ
انـيتيا اثْـ  ْ ييُكْن هلييا ويليٌد فيِإْن كي انُوا  نـيتينْيِ فـيليُهميا الثُـّلُثياِن ِمَّ أُْخٌت فـيليهيا ِنْصُف ميا تـيريكي ويُهوي ييرِثـُهيا ِإْن ملي ا تـيريكي ويِإْن كي

أي  ليُكْم   ُ اّللَّ  ُ يـُبينيِّ األُنثـييينْيِ  ِمْثُل حيظِّ  ِر  فيِللذَّكي ]النساء:  ِإْخويةا رِجياال ويِنسياءا  ِبُكلِّ شيْيٍء عيِليٌم﴾   ُ تيِضلُّوا وياّللَّ ْن 
176  . ] 

ُتْم ُمْؤِمِننيي﴾ ]البقرة: اآلية  بيقِ  ُنوا اتَـُّقوا اّللَّي ويذيُروا ماوهي : ﴿اي أييُـّهيا الَِّذيني آمي  (2) يي ِمني الّراب ِإْن ُكنـْ
278  . ] 

وهي : ﴿ليقيْد جاءيُكْم ريُسوٌل ِمْن أينـُْفِسُكْم عيزِيٌز عيليْيِه ما عيِنتُّْم حيرِيٌص عيليْيُكْم اِبْلُمْؤِمِننيي ريُؤٌف    (3)
تـيويلَّوْ  فيِإْن   * إِ ريِحيٌم  إِلهي  ال   ُ اّللَّ فـيُقْل حيْسيبي  اْلعيِظيِم﴾ ]سورةا  اْلعيْرِش  ويُهوي ريبُّ  تـيويكَّْلُت  عيليْيِه  ُهوي  التوبة:    الَّ 

128- 129  . ] 
 أي : سورة ﴿ِإذيا جياء نيْصُر اّللَِّ وياْلفيْتُح﴾ .   (4)
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 الفصل الثاني يف األقسام اليت ترجع إىل السند

 وهي خمسة : 

هم على الكذب   المتواتراألول :   : وهو ما نقله طبقة  عن طبقٍة ال يمكن عادًة تواط ؤ 

 عن م ثل هم من أّول ه إلى منتهاه .  

ب  القراءات كذلك ، وال سيما السبعة المشهورة المن
سوبة إلى األئمة السبعة  وغال 

نافع كثيرََ(1):  وابن  عمروََ(2َ)،  وأبي  عامرََ(3َ)،  وابن  وعاصم(4َ)،  وحمََ(5َ)،  ،  َ(1َ)زة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

ـ(، أحد القراء السبعة  ه169هو ّنفع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم، الليثي ابلوالء، املدين )ت  (1)
أسود، شديد السواد، صبيح الوجه، حسن اخللق، فيه دعابة. أصله من أصبهان، اشتهر  املشهورين، كان  

 يف املدينة، وانتهت إليه رايسة القراءة فيها، وأقرأ الناس نيفا وسبعني سنة، وتويف ّبا. 
ـ(، أحد القراء السبعة، كان  ه  120  -45هو عبد هللا بن كثري الدارّي املكّي، أبو معبد )   (2)
ألصل،  عة مبكة، وكانت حرفته العطارة. ويسمون العطار "داراي" فعرف ابلداري، وهو فارسي اقاضي اجلما

 مولده ووفاته مبكة. 
ن بن عيمَّار التميمي املازين البصري، أبو عمرو، ويلقب أبوه ابلعالء )  (3)   154  -  70هو زيابَّ

بصرة، ومات ابلكوفة. قال الفرزدق:  أحد القراء السبعة. ولد مبكة، ونشأ ابل هـ(، من أئمة اللغة واألدب، و 
و ابن عمار(. قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس ابألدب  )ما زِلُت أغلق أبوااب وأفتحها حىت أتيت أاب عمر 

مأثور  وكلمات  أخبار  له  اجلاهلية.  أدركوا  أعراب  عن  أخباره  عامة  وكانت  والشعر،  والقرآن    .ةوالعربية 
 لعالء(. وللصويل كتاب )أخبار أيب عمرو ابن ا

(4)  ( الشامي  اليحصي  أبوعمران  زيد،  بن  عامر  بن  عبد هللا  أحد    118  -  8هو  القراء  هـ(، 
السبعة، ويلي قضاءي دمشق يف خالفة الوليد بن عبد امللك. ُوِلد يف "البلقاء" يف قرية "رحاب"، وانتقل إىل  

 احلديث.  الذهيب: مقرئ الشاميني، صدوق يف رواية  دمشق بعد فتحها، وتويف فيها. قال
حد القراء  هـ(، أ  127هو عاصم بن أيب النجود ّبدلة الكويف األسدي ابلوالء، أبو بكر )  (5)

السبعة، اتبعي، من أهل الكوفة، ووفاته فيها. كان ثقة يف القراءات، صدوقا يف احلديث. قيل: اسم أبيه  
 عبيد، وّبدلة اسم أمه. 
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جعفر(2َ)والكسائي أبي  إلى  المنسوبة  للعشرة  ة   م  المتم  الثالثة  وكذا   ،
ويعقوب  (3)  ،(َ4)  ،

 . ََ(5)وخلف

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

بن  هو مح  (1) التيميزة  إمساعيل  بن  عمارة  بن  )  حبيب  القراء  156  -  80الزايت  أحد  هـ(، 
الز السبعة. كا جيلب  وكان  إليهم.  فنسب  التيم  موايل  من  سواد  ن  أواخر  )يف  حلوان  إىل  الكوفة  من  يت 

انعق  الكوفة. ومات حبلوان. كان عاملا ابلقراءات،  د العراق ما يلي بالد اجلبل( وجيلب اجلنب واجلوز إىل 
 اإلمجاع على تلقي قراءته ابلقبول. 

هـ(،  189هو علي بن محزة بن عبد هللا األسدي ابلوالء، الكويف، أبو احلسن الكسائي )ت    (2)
النحو بعد الكرب،  إمام   ُوِلد يف إحدى قراها، وتعلم ّبا. وقرأ  اللغة والنحو والقراءة، من أهل الكوفة.  يف 

  .د العباسي وابنه األمني ابلرّي، عن سبعني عاما. وهو مؤدب الرشيوتنّقل يف البادية، وسكن بغداد، وتويف  
إىل طبقة اجللساء واملؤانسني. أصله من    قال اجلاحظ: كان أثريا عند اخلليفة، حىت أخرجه من طبقة املؤدِّبني

و)املصادر(   القرآن(  )معاين  منها  تصانيف،  له  األدب يف عصره كثرية.  علماء  مع  وأخباره  الفرس،  أوالد 
 يف )النحو( و)املتشابه يف القرآن( و)ما يلحن فيه العواّم(. )احلروف( و)القراءات( و)نوادر( وخمتصر  و

املخزومي    (3) القعقاع  بن  يزيد  )ت  هو  جعفر  أبو  املدين،  "    132ابلوالء،  القراء  أحد  هـ(، 
ملفتني اجملتهدين. تويف  وكان إمام أهل املدينة يف القراءة وُعرف ابلقارئ. وكان من ا  .العشرة " من التابعني 

 يف املدينة. 
(4)  ( أبو حممد  البصري،  احلضرمّي  زيد  بن  إسحاق  بن  يعقوب  هـ(، أحد    205  -  117هو 

مول العشرة،  يف  القراء  له  واألدب.  ابلعربية  علم  بيت  من  وهو  ومقرئها،  إمامها  ابلبصرة، كان  ووفاته  ده 
قرآن،  الزبيدي: مجع فيه عامة اختالف وجوه ال  القراءات رواية مشهورة. وله كتب، منها: )اجلامع(، قال

 ونسب كل حرف إىل من قرأه. ومن كتبه: )وجوه القراءات( و)وقف التمام(. 
ال  (5) بن هشام  أبو حممد)هو خلف  األسدي،  العشرة.    229  -  150بزار،  القراء  هـ(، أحد 

لح )بكسرالصاد( قرب واسط، واشتهر    .كان عاملا عابدا ثقة  ببغداد، وتويف فيها خمتفيا،  أصله من فم الصِّ
 ية. زمان اجلهم
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من   واحد  حرف  العشرة  كماوهذه  القرآن  عليه  ل  أ نز  الذي  ٍف  أحر  ه    سبعة  ق  حق 

 السيوطي يف )اإلتقان( . 

و  ، المتواتر  درجة   يبلغ  ولم   ، ه  سند  صّح  ما  هو   : المشهور   : العربية   الثاين  افق   و 

وه من الغلط ، ومثاله ما    والرسم  ، أي : خط  المصحف  اإلمام  ، واشتهر عند دُّ ّراء ، فلم ي ع  الق 

 طرق  يف نقله عن السبعة . اخت لف  ال

ما   ر  أ شه  ال  ومن  يف  ن ف   :  ص  القراءات  من  والمشهور  ،  (1َ)للداين  ( التيسير)متواتر 

الشاطبي)و و(2) (قصيدة  ال)،  اأوعية  يف  العشرنشر  النشر)و   ( لقراءات  كالهما    ( تقريب 

ر  الفّن   .  َ(3َ)"ابن الجزري"لمحر 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

هـ(، ويقال له ابن الصري    444  -  371هو عثمان بن سعيد بن عثمان، أيبُو عمرو الداين )  (1)
من   أهل  يف،  من  وتفسريه.  ورواايته  القرآن  علم  يف  األئمة  ومن  احلديث،  حفاظ  أحد  أمية،  بين  موايل 

تصنيف، منها:    أكثر من مئة   ر، وعاد فتويف يف بلده. له دخل املشرق، فحّج وزار مص  ."دانية"ابألندلس 
طها، و)االهتدا يف  ءات، و)املقنع( يف رسم املصاحف ونق)التيسري( يف القراءات السبع، و)اإلشارة( يف القرا

الوقف واالبتداء( و)املوضح ملذاهب القرّاء( صغري، و)جامع البيان( يف القراءات، و)طبقات القرّاء( وغري  
 .ذلك 

األماين    (2) بـ)حرز  املسماة  قصيدته  التهاين( يعين:  املثاين،  ووجه  السبع  القراءات  وهي   يف 
بـ)الشاطبية( املشهورة  القاسم   القصيدة  حممد  أيب  الضرير  للشيخ  الشاطيب  فريه  سنة   بن  ابلقاهرة  املتوىف 

)التحبري(، 590) يف  اجلزري  ذكره  )التيسري( كما  فيه  نظم  ومخسمائة،  تسعني   ،) ومائة  يات وأب  هـ  ألف  ه 
بيتا،  الفن.   دع أب وثالثة وسبعون  اإلبداع، فصار عمدة  شرح   وله شروح كثرية، أحسنها وأدّقها:  فيه كل 

إبراهيم   الدين  برهان  اثنتني وثالثني وسبعمائة، وهو شرح  732املتوىف سنة ) بن عمر اجلعربيالشيخ  هـ( 
 مفيد مشهور، مساه: )كنز املعاين(. راجع: )كشف الظنون( 

دمشقّي  وسف، أبو اخلري، مشس الدين، العمري الهو حممد بن حممد بن حممد بن علي بن ي  (3)
 ( اجلزري  اببن  الشهري  الشافعّي،  الشريازي  حفاظ    هـ(،  833  -  751مث  ومن  زمانه،  يف  اإلقراء  شيخ 

بالد    احلديث. ولد ونشأ يف دمشق، وابتَن فيها مدرسة مساها )دار القرآن(، ورحل إىل مصر مرارا، ودخل 
= 
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ل بالمشهور كالمتواتر ؛ ألنه قر  أ وي عم   آن . وي قر 

ة  ، ولم يشته ر  ه ، لكنه خالف  الرسم  أو العربيالثالث : اآلحاد : وهو ما صح سند

بقرآنٍ  ليس  ؛ ألنه  به  أ  ي قر  فال   ، المذكور   القرآن   اشتهار   فإّن شرط   ؛  والثاين  األّول   بخالف 

لة  اآلح موافقة  العربية  والخط   ل هبا تنزيال لها منز  اد ، وقد احتج   مع صّحة السند . نعم ، ي عم 

 .    "متتابعات"  ڤيف صوم كّفارة  يميٍن بقراءة ابن مسعود  التتابع  على وجوب (1َ)أبوحنيفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

ا وراء النهر. مث رحل إىل شرياز فويل قضاءها. ومات فيها. نسبته إىل  الروم، وسافر مع تيمور لنك إىل م 
 القراآت العشر( جزآن، و)غاية النهاية يف طبقات القراء( جملدان،  )جزيرة ابن عمر(. ومن كتبه )النشر يف 

التجويد(  اختصره من كتاب آخر له امسه )هناية الدراايت يف أمساء رجال   القراءات(، و)التمهيد يف علم 
القرآن( جزء منه،   النيب واخللفاء( منظومة، و)فضائل  و)ملخص اتريخ اإلسالم( و)ذات الشفاء يف سرية 

املؤمن( يف احلديث، و)منجد املقرئني( و)احلصن احلصني( يف األدعية واألذكار املأثورة، وحاشية  و)سالح  
احلصني احلصن  )مفتاح  مسّاها  و)التتّمة عليه  احلصني(  احلصن  عدة  و)خمتصر  و)حتبري    (  القراءات(  يف 

القراءات العشر( و)الدرة املضية(   النشر يف  القراءات العشر، و)تقريب  القراءات، و)طيبة  التيسري( يف  يف 
مناقب   املطالب يف  و)أسَن  التجويد،  أرجوزة يف  اجلزرية(  و)املقدمة  منظومة،  العشر(  القراءات  يف  النشر 

يف املصطلح، و)املصعد األمحد يف ختم مسند اإلمام أمحد(    ن أيب طالب( و)اهلداية يف علم الرواية(علي ب
  يف احلديث. 
لتيمي ابلوالء، الكويف، إمام احلنفية، الفقيه اجملتهد احملقق،  هو أبو حنيفة النعمان بن اثبت، ا  (1)

هـ،  70هـ، وقيل:  80. ولد ابلكوفة سنة  وأحد األئمة األربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس 
نشأ ّبا، وكان يبيع اخلز، ويطلب العلم يف صباه، مث انقطع للتدريس واإلفتاء. وأراده عمر بن هبرية )أمري  و 
عراقني( على القضاء، فامتنع ورعاا. وأراده املنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد، فأىب، فحلف ال

كان قوّي احلجة، من أحسن الناس  نيفة أنه ال يفعل، فحبسه إىل أن مات. و عليه ليفعلن، فحلف أبو ح
ذهبا، لقام حبجته«. وكان    منطقا، قال اإلمام مالك، يصفه: »رأيت رجال لو كلمتيه يف السارية أن جيعلها 

وكان   القول،  يف  انطلق  حّدث  إذا  الصوت،  جهورّي  والصورة،  املنطق  حسن  جوادا،  أخالقه،  يف  كرميا 
ال يف الفقه على أيب حنيفة. له )مسند( يف احلديث، مجعه  ه دوّي. وعن اإلمام الشافعّي: الناس عيلكالم

= 
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ه ل به . ، فليس بقرآٍن ، وال ي قرأ ، وال  أما الشاّذ : وهو ما لم يصّح سند   ي عم 

والخامس   :  الرابع  الصحابة  من  القرآن  بحفظ  اشتهروا  الذين  والحفاظ  الرواة   :

يد ، وابن مسعود ، وأبو الدرداء ، ومعاذ ، وأبو زيد األنصاري ،  عثمان ، وعلّي ، و أ ب ّي ، وز 

 .    ڤسائب  بن عباس ، وعبد اهلل بن ال ثم أبو هريرة ، وعبد اهلل 

،  (3)، وسعيد(2َ)، ومجاهد(1َ)د الرحمن األعرجومن التابعين يزيد بن القعقاع ، وعب

وعطاءََ(1َ)وعكرمة والحسن(2َ)،  وعلقمة(3)،  ب يشََ(2َ)واألسود  ، ََ(1َ)،  ح  بن  ر  ز  و   ،(َ3)َ  ،

 وإليهم ترجع السبعة.  -رحمهم اهلل تعالى  -  (5َ)، ومسروق(4)وعبيدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

ال  الرشيد  عبد  قال  )أقول:  اآلاثر(  و)كتاب  فُنِسب  تالميذه،  تالمذتُه،  اإلمام  عن  رواه  إنه  عنه:  نعماين 
لإل إن كتاب اآلاثر  أيضا:  فيقال: آاثر أيب يوسف، وآاثر حممد. وقال  مام أيب حنيفة أحريى أبن  إليهم، 

أصح   أنه  و)األبسط(،  يوصف  األكرب(  )الفقه  رسالة  إليه  وتنسب  سبحانه(  هللا  بعد كتاب  الكتب 
 هـ.  150و)الوصااي(. تويف ببغداد سنة 

موايل بين هشام، عرف ابألعرج )ت    (1) من  أبو داود،  بن هرمز،  الرمحن  عبد  هـ(،  117هو 
القرآن والسنن. وكان خبريا   أاب هريرة وأخذ عنه. وهو أول من برز يفحافظ، قارئ، من أهل املدنية. أدرك  

 بيه خالف. أبنساب العرب، وافر العلم، ثقة، رابط بثغر اإلسكندرية مدة، ومات ّبا. ويف اسم أ
(2)  ( املكّي  احلجاج  أبو  جبري،  بن  ويقال:  بن جرب،  جماهد  بين    104  -  21هو  موىل  هـ(، 

ر من أهل  ن. أخذ التفسري عن ابن عباس، قرأه  مكة. قال الذهيب: شيخ القراء واملفسري   خمزوم، اتبعي، مفسِّ
األ يف  وتنّقل  وكيف كانت؟  نزلْت  فيم  يسأله:  آية  عند كل  يقف  مرات،  ثالث  يف  عليه  واستقّر  سفار، 

الكوفة. وكان ال يسمع أبعجوبة إال ذهب فنظر إليها: ذهب إىل "بئر برهوت" حبضرموت، وذهب إىل  
رون، وُسِئل األعمُش عن ذلك،  ث عن هاروت وماروت. أما كتابه يف "التف"اببل" يبح سري" فيّتقيه املفسِّ

 هود. ويقال: إنه مات، وهو ساجد. فقال: كانوا يرون أنه ييسأل أهلي الكتاب، يعين النصارى والي
  هـ(، اتبعّي، كان   95  -  45هو سعيد بن جبري األسدي، ابلوالء، الكويف، أبو عبد هللا )  (3)

العلم عن  ة بن احلارث من بين أسد، أخذ  من موايل بين والب وهو حبشي األصل،    .أعلمهم على اإلطالق 
عبد هللا بن عباس، وابن عمر. مث كان ابن عباس، إذا أاته أهل الكوفة يستفتونه، قال: أتسألونين، وفيكم 
= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

ى عبد امللك بن مروان، كان  ابن أم دمهاء؟ يعين سعيدا. وملا خرج عبد الرمحن ابن حممد بن األشعث، عل
بضي عليه والِيها )خالد القسري(، وأرسله   أن قُِتل عبد الرمحن، فذهب سعيد إىل مكة، فقي سعيد معه إىل 

إىل احلّجاج، فقتله بواسط. قال اإلمام أمحد بن حنبل: قيتلي احلجاج سعيدا، وما على وجه األرض أحد  
  استدابرا. وفيات األعيان: أنه كان يلعب ابلشطرنج إال وهو مفتقر إىل علمه. ويف آخر ترمجته يف 

أبو عبد هللا )هو عكرمة بن عبد هللا الرببري امل  (1) هـ(، موىل عبد هللا بن    105  -  25دين، 
عباس، اتبعي، كان من أعلم الناس ابلتفسري واملغازي. طاف البلدان، وروى عنه زهاء ثالمثائة رجل، منهم 

وذهب  اتبعيا.  من سبعني  أشه  أكثر  ستة  عنده  فأقام  احلروري،  برأي جندة.  إىل جندة  ر، مث كان حيدث 
فأخذ عنه أهلها رأي "الصفرية" وعاد إىل املدينة، فطلبه أمريها، فتغّيب عنه حىت    وخرج إىل بالد املغرب،

وأشعر   الناس،  أعلم  مات  فقيل:  واحد،  يوم  يف  عزّة"  و"كثري  هو  ومات  ابملدينة،  وفاته  وكانت  مات، 
 الناس. 

ب، وقيل: أبو  ام احلافظ، حمدث الكوفة، أبو السائهـ( االم136هو عطاء بن السائب )ت    (2)
أواخر  زيد يف  قليال  حفظه  ساء  لكنه  العلماء،  من كبار  وكان  الكويف،  حممد  وأبو  يزيد،  أبو  وقيل:   ،

قال أمحد بن حنبل: عطاء ثقة ثقة، رجل صاحل، وقال: من مسع منه قدميا    .حدث عنه خلق كثري .عمره
مل   منه حديثا  ومن مسع  قدميا شعبة، وسفيان كان صحيحا،  منه  بشئ، مسع  أ  .يكن  عالم  انظر: )سري 

  النبالء للذهيب( 
هـ(، اتبعي، كان إمام أهل البصرة،    110  -  21هو احلسن بن يسار البصري، أبو سعيد )  (3)

وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد ابملدينة، وشبَّ يف كنف   .ألمة يف زمنهوحرب ا
بن أيب ابن زايد وايل خراسان يف ععلي  الربيع  واستيكتيبه  البصرة، وعظمت   طالب،  معاوية، وسكن  هد 

. وكان أبوه من أهل  هيبته يف القلوب، فكان يدخل على الوالة، فيأمرهم وينهاهم، ال خياف يف احلّق لومة 
بكالم الناس كالما  أشبه  البصري  احلسن  "كان  الغزايل:  قال  األنصار.  لبعض  موىل  األنبياء،    ميسان، 

فصاحة، تتصبب احلمكة من فيه". وله مع احلجاج ابن يوسف وأقرّبم هداي من الصحابة. وكان غاية يف ال
العزيز اخلال بن عبد  أذاه. وملا ويل عمر  ابتليت ّبذا األمر،  مواقف، وقد سلم من  إين قد  إليه:  فة كتب 

فال   اآلخرة  أبناء  وأما  تريدهم،  فال  الدنيا  أبناء  أما  احلسن:  فأجابه  عليه.  يُِعيُنونيين  أعواّن،  يل  فانظر 
= 
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 رجع إىل األداءالفصل الثالث يف األقسام اليت ت

يف    يد  )الت نض  رسالت ي  يف  منها  شيئا  ذكرت    ، والتجويد  القراءة   تب   ك  ومحلُّها 

 :  التجويد( ، وأذكر ههنا منها أربعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

. أخباره كثرية، وله كلمات سائرة، وكتاب يف )فضائل مكة    يريدونك، خ( ابألزهرية. تويف    -فاستعن ابّللَّ
 ابلبصرة.  

هـ(، اتبعي،  62لقمة بن قيس بن عبد هللا بن مالك النخعي اهلمدايّن، أبو شبل )ت  هو ع  (1)
، وروى احلديث  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يشبه ابن مسعود يف هديه ومسته وفضله، ولد يف حياة النيب    .كان فقيه العراق 

عن الصحابة، ورواه عنه كثريون، وشهد صفني، وغزا خراسان، وأقام خبوارزم سنتني، ومبرو مدة. وسكن  
 لكوفة، فتويف فيها ا

)ت    (2) النخعي  قيس  بن  يزيد  بن  األسود  عامل  75هو  احلفاظ. كان  من  فقيه،  اتبعي،  هـ(، 
 الكوفة يف عصره. 

حبيش    (3) بن  زر  حباهو  )ت  بن  األسدي  أوس  بن  أدرك  83شة  ُجّلتهم.  من  اتبعي،  هـ(، 
ابن مسعود يسأله عن العربية.    ، كان عاملا ابلقرآن، فاضال، وكان-ملسو هيلع هللا ىلص  -اجلاهلية واإلسالم، ومل ير النيب  

 سكن الكوفة، وعاش مئة وعشرين سنة، ومات بوقعة بدير اجلماجم. 
هـ( اتبعي. أسلم ابليمن أايم فتح  72ماين املرادي )ت  يس( السلهو عبيدة بن عمرو )أو ق   (4)

وقائع،  وكان عريف قومه، وهاجر إىل املدينة يف زمان عمر، وحضر كثريا من ال  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مكة، ومل ير النيب
 وتفّقه، وروى احلديث، وكان يوازي شرحيا يف القضاء. 

هـ(، اتبعي ثقة، من  63، أبو عائشة )ت  ين الوادعيهو مسروق بن األجدع بن مالك اهليْمدا  (5)
من   ابلفتيا  أعلم  وكان  علّي،  وشهد حروب  الكوفة،  وسكن  بكر،  أيب  أايم  يف  املدينة  قدم  اليمن.  أهل 

 ضاء. شريح، وشريح أبصر منه ابلق
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األّول والثاين : الوقف واالبتداء ، أفرده بالتصنيف خالئ ق ، منهم السجاوندي يف  

ن  إن    ََ(1َ)الوقوف. ن الوقف  ولم  وهو تاّم إن أتم  الكالم  ، وحس  س  ن  االبتداء ، وقبيح ح  ي حس 

ا وال حسنا ، قال ابن الجزري :    إن لم يكن تامًّ

ب ــ  ج ــٍف و  ق ن و 
ــ  ــرآن م ــيس يف الق  ول

 

ب بو   ال حــــرام  غيــــر  مــــا لــــه ســــ 
 

 وللوقف يف كالم العرب أوجه ، والمستعمل منها عند أئمة القّراء تسعة :  

 رك بالسكون .  السكون ، وهو األصل ؛ في وق ف على المتح

ي ين  ، وهو النطق ببعض الحركة .  و
وم  يف الضّم والكسر األصل   الر 

من غير تصويت . ويف قوله تعالى   واإلشمام يف الضّم ، وذلك باإلشارة إلى الحركة

ن   وصالً .   $  َ(2َ)[ إشمام عند حفص11ا﴾ ]يوسف: : ﴿ال ت أ م 

ن ؛ في وق ف لف ، ويف المؤنث بالتاء ي وق ف  باأل  واإلبدال يف االسم المنصوب المنو 

 .  عليه بالهاء . واختلفوا يف الهاء المرسومة تاًء ، بعضهم بالتاء ، وبعضهم بالهاء  

بنقل   حمزة  عند  في وق ف   ،  ) ء  ف 
)د   : نحو   ، ساكن  بعد  همزة  آخره  فيما  والنقل 

 حركتها إليه ، ثم تحذف .  

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

)ت    (1) النحوي  املقرئ،  املفسر،  السجاوندي،  الغزنوي  طيفور  بن  حممد  هللا  عبد  أبو  هو 
ذكر فيه    وهو تفسري حسن،   سري" املسمى بـ)عني املعاين يف تفسري السبع املثاين(كتبه: "التف  هـ(، ومن560

التفسري معاَن  من  ذلك  غري  إىل  واللغة  ومعانيها  واألبيات  القراءات  وِعليلي  أعداُدها  النحو  جملدات،  ىف   
(، وكتاابن يف  علل القراءات قليلة، وفوائدها كثرية جليلة، مث اختصره ولده، ومساه "إنسان العني". و)كتاب  

 وقوف القرآن: )كتاب الوقف واالبتداء(، و)علل الوقوف(. 
  180  -  90)  هو حفص بن سليمان بن املغرية األسدي ابلوالء، أبو عمر، ويعرف حبفيص   (2)

نزل بغداد، وجاور مبكة. وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته، وهو ابن امرأته  بزاز،    .قارئ أهل الكوفة   هـ(.
 يبه، ومن طريقه قراءة أهل املشرق. ورب
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ه همزة  بعد ياٍء أو واٍو   ر 
﴾ ،  زائدواإلدغام فيما آخ  ء  و  ﴾ و ﴿ق ر  ء  ي  ت ين  ، نحو : ﴿ب ر 

 وذلك عند حمزة .  

الي يف  واإلثبات   ، بعض  عند  الزوائد  الياءات  يف  عند  والحذف  المحذوفة  اءات 

 .  بعض

  ) قها يف )عّم و مّما و فيم 
واإللحاق يف آخر الكلم من هاءات السكت عند من ي لح 

 وغيرها .  

ي ب لف ن حو  الياء ، وبالفتحة نحو الكسرة . وأمال   األالثالث : اإلمالة ، وهي أن ت نح 

والكسائي   ََحمزة  ، وكذا  َ ى  وس  كم  يائيٍّ  فعٍل  أو  اسٍم   
كل    "ىأ ن  "كل  ، وكذا  كيف  بمعنى 

و )حتى  إال  بالياء    مرسوم 
 
اهلل م   ﴿ب س  فص  ح  وأمال    . زكى(  وما   ، وعلى   ، وإلى   ، لدي 

ا﴾]هود: اه  ر  ج   [ . 41م 

اله تخفيف   : ﴿ق د     مزةالرابع   : نحو   ، قبلها  الساكن  إلى  حركتها  بنقل  وذلك   ،

﴾]المؤمنون:  ٍة من جنس  ح1أ ف ل ح  د  ركة  ما قبلها ، نحو: يأيت ، أو إسقاط  [ ، أو بإبدال لها ب م 

﴾ ]األعراف:  م  ل ه  اء  أ ج  بين حركتها ، أو حركة ما  [ ، أو بت سهيٍل بينها و34بال ن قٍل ، نحو : ﴿ج 

 : نحو   ، ]الواقعة: ﴿أ    قبلها  ا﴾  :  47ئ ذ  تعالى  قوله  يف  الثانية  الهمزة  ويف   ،  ]

﴾]الزمر: يٌّ
م  ج   [ تسهيل عند حفص. 44﴿أ أ ع 
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 األقسام اليت ترجع إىل األلفاظ واملعاني املتعلقة باألحكامرابع يف الفصل ال

 وذلك ستة وعشرون :  

ستغر   م  وٍر  غير  محص  ثيٍر  ك 
ل  ع  

ض  و  ما  وهو   : العاّم   : ،    ٍق األول  له  ي صل ح  ما  لجميع 

 ﴾ م  ات ك  ه  م  أ م  ل ي ك  م ت  ع  ر  [ ،  23]النساء:   وهو إما العامُّ الباقي على عمومه ، كقوله تعالى : ﴿ح 

و   ع  م  م  الن اس  إ ن  الن اس  ق د  ج  ه  ﴾  أو العام المراد به الخصوص ، كقوله تعالى : ﴿ق ال  ل  م  ا ل ك 

صوص منه ، وهو كثير يف القرآن ، كتخصيص قوله تعالى :  مخ[ ، أو العام ال173]آل عمران: 

ث ة   ث ال  ه ن  
س  ب أ ن ف  ن   ب ص  ت ر  ي  ات   ط ل ق  م  ال  ]البقرة:﴿و  وٍء﴾  ق ر  ة   228  س 

واآلئ  الحامل   منه  ت  ص  خ   ،  ]

أ   ن   ل ه  أ ج  ال   م  األ  ح  ت   أ وال  ﴿و   : تعالى  ]الطالق: بقوله  اآلية   ﴾ ن  ع  ي ض  وقوله 4ن    ، :  ت  [  عالى 

﴾ اآلية ]الطالق:  يض  ح  ن  ال م 
ن  م  س 

ي ي ئ 
ئ  الال   [ . 4﴿و 

لمعنى معلوم ع  
ض  و  ما  : وهو  الخاّص   : :    الثاين  تعالى  ، كقوله  يًنا  ع  االنفراد  على 

ل م   ط ًرا﴾ ]األحزاب:﴿ف  ا و  ن ه 
م  ي د   ز  ى  ق ض  ل   37ا  ج  ان  ر  ك  إ ن   تعالى : ﴿و  ن وًعا ، كقوله  أو   ،  ]

ث   ل ًة﴾ ]النساء: ك    ي ور  ال   12ال  ن ب ه  إ ن س  و  ن  ذ  أ ل  ع  ٍذ ال  ي س 
ئ  م  ي و  نًسا ، كقوله تعالى : ﴿ف 

[ ، أو ج 

انٌّ   [ . 39﴾ ]الرحمن: ج 

رء   والثالث   أو أكثر  وضًعا ، كالق 
ل : فاألول : مال ه معن يان  والرابع : المشرتك والمؤو 

ول ى للسي د والعب ل  . للحيض والطُّهر ، والم  و  ؤ  ح  من المعاين فم   د وغيرهما ، فما ت رج 

ته ، فإن ازداد  الخامس والسادس : الظاهر والنّص : فاألّول : ما ظهر مراد ه بصيغ

ا  فهو  ث   وضوحا  ث ال  و  ث ن ى  م   
اء  الن س  ن  

م  م   ل ك  ط اب   ا  م  وا  ح 
ان ك  ﴿ف   : تعالى  كقوله   ، لنّص 

﴾ ]النساء:  ب اع  ر   ة يف اإلباحة ، ونصٌّ يف العدد . [ ، فاآلية ظاهر3و 
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التأويل    يبقى وجه   النّص حيث ال  ازداد وضوحا على  ما  وهو   : ر  المفس   : السابع 

﴾ ]الحجر: تخصيص ، كقوله تعالى : ﴿ف س  وال ون  ع  م  م  أ ج  لُّه  ة  ك  ك 
ئ  ال  د  ال م  [ ؛ فإنه ظاهر  30ج 

﴾ .  ، لكنه يحتمل التخصيص ، فانقطع ذلك بقوله:  (1َ)يف السجود ن  و  ع  م   ﴿أ ج 

ه به عن احتمال  الن سخ  والتبديل ، كاآليات   م  مراد 
والثامن : المحكم : وهو ما أ حك 

﴾ ]البقرة: لى وجود الصانع وصفاته ، كقوالداّلة ع يم 
ل  ٍء ع  ي 

ل  ش  اهلل  ب ك   [ . 282له تعالى : ﴿و 

، يحتاج إلى الطلب    التاسع : الخفّي : وهو ما خفي المراد منه ل عارٍض غير الصيغة

يٌّ يف النب اش؛ الختص
 اصه باسٍم خاصٍّ . ، كآية السرقة خف 

؛  الخفي  : وهو فوق  المشك ل   : ، كق  العاشر  الطلب والتأمل  :  الحتياج  تعالى  وله 

ٍر﴾ ]القدر:  ه   ش 
ن  أ ل ف 

ي ر  م  ر  خ  د  ق  ي ل ة  ال  [ ، فيؤد ي إلى تفضيل الشيء على نفسه بثالث  3﴿ل 

 ّرة ، فبعد التأّمل عرف أن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة القدر . وثمانين م

ح داللت   ل : وهو ما لم تت ض  ؛ فإنه لغًة    ه وبيان ه بالسن ة  كالصالةالحادي عشر : المجم 

عاء  ، فبّين  النبيُّ   فت ها .  ملسو هيلع هللا ىلص الدُّ  ص 

د   ل ش  ؛  راد ه  م  ب يان   ي رج   لم  ما  وهو   : المتشابه   : قوله  الثاين عشر  كاليد يف   ، ة خفائ ه 

﴾ ]الفتح: يه م 
ق  أ ي د   ف و 

 
ن  10تعالى : ﴿ي د  اهلل ه   [ ، والوجه يف قوله تعالى : ﴿أ ي  ج  ث م  و  وا ف  لُّ ا ت و  م 

﴾ ]البقرة: 
 
 ، وهي : ﴿الم﴾ ، ﴿المص﴾ ، ﴿الر﴾ ،  [ ، ومنه المقط عات يف أوائل السور 115اهلل

، ﴿ط ،  ﴿المر﴾ ، ﴿كهيعص﴾ ، ﴿طه﴾  ، ﴿طسم﴾ ، ﴿يس﴾ ، ﴿ص﴾  ،  س﴾  ﴿حم﴾ 

 عسق﴾ ، ﴿ق﴾ ، ﴿ن﴾ .  -﴿حم  

ض   ما و  به  يد   أ ر  لما  الحقيقة : وهو اسم   : ، كقوله  الثالث عشر  له خاّصا أو عاّما  ع 

ا﴾  و  د  ج  اس   [ . 77]الحج: تعالى : ﴿و 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 هكذا يف النسخ املطبوعة ، ولعل الصحيح : )فإنه ظاهر يف سجود الكل( .   (1)
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ع  له لمناسبة ، فالنكاح يف 
ض  يد  به غير  ما و    الرابع عشر : المجاز : وهو اسم لما أر 

و   ح 
ان ك  [ عقد  ، والتوّفي موت مجازا ، وله أنواع كثيرة ، والبن 3ا﴾ ]النساء: قوله تعالى : ﴿ف 

 لقرآن تصنيف . جاز ا يف م (1َ)عبد السالم

ل ى   أ و  ع  يًضا  ر  م  م   ن ك 
م  ان   ك  ن   : ﴿ف م  تعالى  ، كقوله  المجاز االختصار بحذف  ومن 

]البقرة:  ة ﴾  ف ع د  ٍر  ف  فأ فط ر  184س  أي:  تعال  [  وقوله   ، ة   د  ع  يل ه   فعليه  ب ت أ و  م   أ ن ب ئ ك  ﴿أ ن ا   : ى 

ل ون ﴾ ]يوسف: س  أ ر  ل وه ، فج45ف   اء ، فقال : يا يوسف ، وأمثاله يف القرآن كثيرة .[ أي : فأرس 

﴾ ]يوسف:  ي ل 
م  ب ر  ج   [ أي : صربي . 18ومنه ترك خرب ، نحو : ﴿ف ص 

ها عن   اهلل  ومنه مفرد  ومثنًّى وجمع  بعض  قُّ أ ن   بعض ، كقوله تعالى : ﴿و  ه  أ ح  ول  س  ر   و 

]التوبة: وه ﴾  ض  ل  62ي ر  ان   ن س 
اإل   ]العصر:[ ، وقوله : ﴿إ ن   ن وا﴾  آم  ين  

ال ذ  إ ال    . ٍر  س  ي خ  ،  1،2ف   ]

ب ع   ة   ك 
ئ  ال  ال م  : ﴿و  ]التحريم: وقوله   ﴾ ه ير  ظ  ك  

ل  ذ  ين 4د   ر  ق  ق ال   : ﴿و  تعالى  وقوله   ، ا  [  م  ا  ذ  ه  ه  

ت ي ي  ع  ﴾ ]ق:ل د  ن م  ه  ي ج 
ي ا ف 

ق   [ . 99[ ، وقوله : ﴿رّب ارجعون﴾ ]المؤمنون:24،  23د  . أ ل 

لومن ]الزمر:ه   ﴾ ين 
ط ائ ع  ي ن ا  أ ت  ت ا  ال  ﴿ق   : نحو   ، ه  ، وعكس  لغيره  عاقل  : ﴿11فظ  وقوله   ، ل له  [ 

ض    و  األ  ر 
ات  او  م  ي الس 

ا ف  د  م  ج   [ .  49نحل:]ال (1َ)﴾ ي س 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

ال  (1) احلسن  بن  القاسم  أيب  بن  السالم  عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  هو  عز  الدمشقّي،  سلمي 
د ونشأ يف دمشق، وتوىل  هـ(. فقيه شافعّي بلغ رتبة االجتهاد. ول  660  -  577قب بسلطان العلماء )املل

القضاءي   أيوب  الدين  جنم  الصاحل  وواله  األموي،  ابجلامع  اخلطابة  مث  الغزايل،  بزاوية  والتدريس  اخلطابة 
ه امللك الظاهر يقول: إن يف  ولزم بيته، وملا مرض أرسل إلي واخلطابة، ومّكنه من األمر والنهي، مث اعتزل  

وتويف  ال.  فقال:  ظائفك.  لو  يصلح  من  أدلة    .ابلقاهرة  أوالدك  يف  و)اإلملام  الكبري(  )التفسري  ومن كتبه 
أهل   و)ترغيب  الفقه،  يف  األّنم(  إصالح  األحكام يف  و)قواعد  و)الفوائد(  الشريعة(  و)قواعد  االحكام( 

النهاية(،  الشام( و)بداية السول يف تفض  اإلسالم يف سكن يل الرسول( و)الفتاوى( و)الغاية يف اختصار 
جياز يف بعض أنواع اجملاز( يف جماز القرآن، وهو مقصود املصنف هنا، و)مسائل الطريقة(  و)اإلشارة إىل اإل

 يف التصوف، ورسالة يف )الفرق بني اإلميان واإلسالم( و)مقاصد الرعاية( وغري ذلك. 
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ي ين   ومنه التفات ، أي   إلى األ خر 
يبة  : االنتقال من واحد من المتكلم والخطاب والغ 

﴿  : تعالى  كقوله  ]يونس:،   ﴾ ب ه م  ي ن   ر  ج  و   
ل ك  ف  ال  ف ي  ن ت م   ك  ا  إ ذ  ت ى  :  (2َ)[  22ح  تعالى  وقوله   ،

اًبا ف س   ح  ير  س 
ت ث  ي اح  ف  ل  الر  س  ي أ ر 

اهلل  ال ذ  ن اه ﴾ ]فاطر: ﴿و   [ .  9ق 

 [ ، أي : أهل القرية .  82ار ، نحو : ﴿واسأل القرية﴾ ]يوسف: ومنه إضم 

﴾ ومنه زيادة ، كقوله : ﴿ل   ء  ي 
ث ل ه  ش  م   [ .  11]الشورى: ي س  ك 

﴾ ]النبأ: ون  ل م  ي ع  ال  س  ون  . ث م  ك  ل م  ي ع  ال  س   [ .  4،5ومنه تكرير ، نحو : ﴿ك 

ك  ، وتأخير  تقديم  ف  ومنه  ت   ك  ح  : ﴿ف ض  ن  قوله  ر  ]هود:ب ش   ﴾ اق  ح  ب إ س  ا  :  71اه  أي   ،  ]

ت .   ك  رناها فضح   بش 

ب ح   ﴾ ]القصص:ومنه سبب ، نحو : ﴿ي ذ  م  ه  أ ب ن اء  ؛  4  إليه  فأ سن د    ، هم  بح  بذ  ر   يأم   ،  ]

 ألنه سبب فيه .  

    (3) يم . ومنه أقسام القرآن ، وذلك لتحقيق الخرب وتوكيده ، وفيه تصنيف البن الق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

ّللَِّ ييْسُجدُ  (1)  [ .  49 ميا يف السَّمياوياِت ويميا يف اأْليْرِض﴾ ]النحل:والصحيح : ﴿وي
ُتْم يف اْلُفْلِك ويجيريْيني ِّبِْم﴾ ]يونس:وا  (2)  [ .  22لصحيح : ﴿حيىتَّ ِإذيا ُكنـْ
الدين    (3) مشس  هللا،  عبد  أبو  الدمشقّي،  الزُّْرعي  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  هو 

سالمي، وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته يف دمشق. تتلمذ هـ(. من أركان اإلصالح اإل  751  -  691)
سالم ابن تيمية حىت كان ال خيرج عن شيء من أقواله، بل ينتصر له يف مجيع ما يصدر عنه. وهو  لشيخ اإل

على مجل    اّلذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه يف قلعة دمشق، وأهني وعذب بسببه، وطيف به 
لكتب،  موت ابن تيمية. وكان حسن اخللق حمبواب عند الناس، أغرِيي حّبب ا مضرواب ابلعصى، وأطلق بعد  

املوقعني(   )إعالم  منها:  تصانيف كثرية  وأّلف  احلسن شيئا كثريا.  منها عددا عظيما، وكتب خبطّه  فجمع 
الق مسائل  يف  العليل  و)شفاء  الشرعية(  السياسة  يف  احلكمية  والتعليل(،  و)الطرق  واحلكمة  والقدر  ضاء 

العمرية( و)حتفة املودود  و)أحكام أهل الذمة( و)شرح الشروط    ف الغطاء عن حكم مساع الغناء(و)كش
أبحكام املولود(  و)مفتاح دار السعادة( و)زاد املعاد( و)الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة( و)الكافية  
= 
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ي تًا   م  ان   ك  ن   م  ﴿أ و   : تعالى  كقوله   ، أدات ه  من  اٍل  خ  ت شب يه   وهي   ، االستعارة  ومنه 

ي ي ن ا ير  الموت  للضالل والكفر ، واإلحياء لإليمان والهداية .  122ه ﴾ ]األنعام:ف أ ح 
 [ ، است ع 

ر  يف معنى . وشرط ه ا كة أمٍر آلخ  ت ه ، وهي  قت ران  أداوالتشبيه : هو الداللة على مشار 

م    ه  ل  ب   ر  اض  : ﴿و  تعالى  كقوله   ، كثيرة  وأمثلت ه   . وكأّن   ، ث ل  م  وال   ، ثل 
والم   ، الكاف  ث ل   :  م 

]الكهف:  اآلية  ن اه ﴾  ل  أ ن ز  اٍء  م  ك  ن ي ا  الدُّ  
ي اة  أ  45ال ح  ف ي  أ ن   ﴿ك   : تعالى  وقوله   ، ًرا﴾  [  ق  و   

ن ي ه  ذ 

 [ . 7]لقمان:

الص  : عشر  م الخامس  وهو   : د   ريح  م  ح  ﴿م   : تعالى  كقوله   ، ب ي نًا  به  المراد  ظهر  ا 

﴾ ]افتح: 
 
ل  اهلل و  س   [ . 29ر 

و     ية : هي ما لم يظهر السادس عشر : الكنا  المراد به إال بقرينة ، كقوله تعالى : ﴿ه 

ٍة﴾ ]األعراف: د  اح  ٍس و  ن  ن ف 
م  م  ك  ل ق  ي  خ 

 [ .   189ال ذ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

معر  وهي  العقائد،  يف  منظومة  ال الشافية(  و)أخبار  القيم(  ابن  بـ)نونية  شك،  وفة  إليه  نسبته  ويف  نساء( 
ات تقي الدين ابن تيمية( و)كتاب الفروسية( و)تفسري املعوذتني(  و)مدارج السالكني(، و)رسالة يف اختيار 

)حادي   و  احملبني(  و)روضة  و)الفوائد(  و)الروح(  الطيب(  الكلم  من  الصّيب  و)الوابل  القلوب(  و)طب 
ة اللهفان( و)إجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة  بالد األفراح( يف ذكر اجلنة، و)إغاثاألرواح إىل  

( و)اجلواب الكايف( ويسمى )الداء والدواء(، و)التبيان يف أقسام القرآن(، وهو مراد املصنف هنا،  واجلهمية 
 املمتعة. و)طريق اهلجرتني( و)عدة الصابرين( و)هداية احليارى( وغريها من التأليفات 
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 ع إىل االستدالل والوقوف على مراد النظمسام اليت ترجالفصل اخلامس يف األق

 وذلك أربعة : 

يق  له  األّول والثاين : االستدالل بعبارة النص وبإشا رته ، األّول : هو العمل بما س 

  : والثاين   ، ه   الكالم   ل   
ل ود  و  م  ال  ل ى  ع  ﴿و   : تعالى  قوله  مثال هما   ، لغة  بنظمه  ثبت  بما  العمل 

ك   و  ن   ق ه  ز  ن  ر  ت ه  و  ]البقرة: س   ﴾233  ، ة  سو 
والك  النفقة   إليجاب  بظاهره  الكالم   يق  

فس   ،  ]

 مه إشارة إلى أن النسب باآلباء . فإيجاب هما بعبارة النص  ، وبنظ 

لغًة ، كالنهي عن   العمل بما ثبت بمعناه  : وهو  النص   : االستدالل بداللة  الثالث 

ل  ل   ا أ  التأفيف يف قوله تعالى : ﴿ف ال  ت ق  م  ﴾ ]اإلسراء:ه  [ يدّل على حرمة الضرب بدون 23فٍّ

 االجتهاد .  

م ه عليه ، مثاله : الرابع : اقتضاء النص : هو العمل بما ال ي عم   ل النصُّ إال بشرط  ت قدُّ

ب ٍة﴾ ]النساء:  ق  ي ر  ر  ر  ت ح  ر .92﴿ف   [ يقتضي م لك  الرقبة ، ولم ي ذك 
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 ما يتعلق باألحكامع إىل بعض الفصل اخلامس يف األقسام اليت ترج

 وهي خمسة : 

: ﴿و   المنطوق  ، نحو  ه  كم  المفهوم ، وهو مواف قة  إن واف ق  ح   : ا  األول  م  ه  ل  ل   ت ق  ال  

﴾ م منه تحريم  الضرب من باب  أ ول ى .  23]اإلسراء: َ(1َ)أ فٍّ  [ ، ي فه 

  ، الصفة  يف  إما  وذلك   ، المنطوق   ه  حكم  خالف   ما  وهو   : ﴿إ  ومخال فة    : ن   نحو 

ت ب ي ن وا﴾ ]الحجرات: ق  ب ن ب إٍ ف 
م  ف اس  ك  اء  . أو يف   [ ، يعني يجب التب يُّن يف الفسق بخالف غيره6ج 

﴾ ]الطالق: ل ي ه ن  ع  وا  ق 
أ ن ف  ف  ٍل  م   ح 

ت  أ وال  ن   إ ن  ك  : ﴿و  ، كقوله تعالى  ير   [  6الشرط  فغ  ، أي : 

لُّ  مفهوم الأوالت  الحمل  ليس اإلنفاق عليهّن . أو   ا ف ال  ت ح  ه  ق   ، كقوله تعالى : ﴿ف إ ن  ط ل 
غاية 

ًجا غ   و  ح  ز 
ت ى ت ن ك  د  ح  ن  ب ع 

ه  م  ه ﴾ ]البقرة: ل  لُّ لألّول . أو مفهوم العدد  230ي ر  ت ه ت ح  [ ، فإذا نكح 

ان   م  ث م  وه  د 
ل  ًة﴾ ]النور:، نحو: ﴿ف اج  ل د  ر  المفاهيم   فاعت ب    [، أي : ال أقّل منه وال أكثر ، 4ين  ج 

 يف البعض ، ال يف البعض ، فاحتاجوا للتعيين إلى دليل آخر .  

ت  األولى باإليمان  لمقي د ، ككّفارة القتل والالثاين والثالث : المطل ق وا ظهار ، ق ي د 

ب ٍة م   ق  ير  ر  ر  ت ح  ط ًأ ف  م ًنا خ  ؤ  ت ل  م  ن  ق  م  م ن ةٍ ، وأ طل ق ت الثانية يف قوله تعالى: ﴿و  [ ،  92﴾ ]النساء:ؤ 

]المجادلة: ا﴾  اس  ي ت م  أ ن   ق ب ل   ن  
م  ب ٍة  ق  ر  ير   ر  ت ح  ﴿ف   : تعالى  و3وقوله   ، التقييد [  على  هما 

 واإلطالق . 

يف   اختلفوا   ، ن عم    ، القرآن  يف  واقع  وهو   ، والمنسوخ  الناسخ   : والخامس  الرابع 

بمعن لونه  ي ست عم  كانوا  السلف  ألن  وذلك  ؛  إزالة  المقدار  ّدة ى  م   
بانتهاء  إما   ، بشيء  شيء 

من   قيٍد  كون  بيان  أو   ، المتباد ر  المعنى  عن  الكالم  رف   ب ص  أو   ، أو العمل   ، اتفاقّيا  القيود 

المطل ق يف الحكم  لمّدة  بيان  ، وهو  األصوليين  بإزاء مصطلح  ال   ، وغيرها  عام    تخصيص 

ع  باب الن سخ  عند  وبلغ عندهم اآليات المنسوخة قدر   السلف ،  حّقنا المعلوم عند اهلل ، فات س 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

 [ .  23أّف﴾ ]اإلسراء:  والصحيح : ﴿فال تقل هلما (1)
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د    ع  حتى   ، قليل  عدد  عندهم  فالمنسوخ  المتأخرين  عند  أّما   ، اهلل  "خمسمائة  ولي  الشاه 

 خمسًة فحسب ، واهلل أعلم .   (1َ) "المحّدث

ه بعده يف الرتتيب   خ  ويف الناسخ والمنسوخ تصانيف ال تحصى ، وكّل منسوٍخ فناس 

﴿و    : تعالى  قوله  ين  إال 
إ ل ى    ال ذ  ت اًعا  م  ه م  

اج  و   ز 
 
أل ي ًة 

ص  و  اًجا  و  أ ز  ون   ر  ي ذ  و  م   ن ك 
م  ن   ف و  ت و  ي 

ل   و  ًرا﴾ ]ال240﴾ ]البقرة:ال ح  ش  ع  ٍر و  ه  ة  أ ش  ب ع  ه ن  أ ر 
س  ن  ب أ ن ف  ب ص  ت ر  ت ها آية : ﴿ي  خ  [ ،  234بقرة:[ ن س 

 النزول .  وهي قبلها يف الرتتيب ، وإن تأّخرت عنها يف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

ال  (1) الفاروقي  الرحيم  عبد  بن  أمحد  امللقب شاه وييلُّ هللا هو  العزيز،  عبد  أبو  اهلندي،    دهلوي 
هـ(. فقيه حنفي من احملّدثني، من أهل دهلي ابهلند. قال صاحب فهرس الفهارس:    1176  -  1110)

هلند بعد مواهتما، وعلى كتبه وأسانيده املدار  وأوالد بنته وتالميذهم احلديث والسنة اب)أحيا هللا به وأبوالده 
الداير  الرحيم(، وقيل يف وفاته: سنة  يف تلك  اليانع اجلَن )ويّل هللا بن عبد  هـ.    1179( ومساه صاحب 

الع إىل  وفاته  بعد  ابلفارسية، وترجم  ألفه  التفسري(  أصول  الكبري يف  )الفوز  ربية واألرديّة ونشر  ومن كتبه: 
لدان، و)إزالة اخلفاء عن  مبا البد من حفظه يف علم التفسري( و )حجة هللا البالغة( جم  ّبما، و)فتح اخلبري 

خالفة اخللفاء( و)اإلرشاد إىل مهمات األسناد( و)اإلنصاف يف أسباب اخلالف( و)عقد اجليد يف أحكام  
املوطأ  أحاديث  من  و)املسّوى  والتقليد(  و االجتهاد  البخاري(  أبواب  تراجم  و)شرح  جملدان،  )َتويل  ( 

ال  و)االعتقاد  احلكمة،  الكثري( يف  و)اخلري  التصوف واحلكمة،  األحاديث(  البازغة( يف  و)البدور  صحيح( 
و)القول اجلميل يف بيان سواء السبيل( يف التصوف، وترجم القرآن إىل الفارسية على شاكلة النظم العريّب،  

 ن يف ترمجة القرآن(. ومسى كتابه )فتح الرمح 
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 الفصل السابع يف ذكر ما يف القرآن من املطالب بطريق التنصيص

ووذلك ثالثة : األّول : علم األحكام    مات ، والمند  بات ،  من الفرائض ، والمحر 

وبات . وتفصيل هذا  ق  والمكروهات ، والمباحات من ق سم العبادات ، والمعامالت ، والع 

ة الفقيه ، وف م 
ـ يه تصاني العلم منوط بذ  ،  (2َ)، وابن العربي(1َ)للجصاص  (أحكام القرآن)  ف ك

 َ(3َ)لماّل جيون . ( التفسيرات األحمدية)و

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

أمحد  (1) بكر  أبو  )  هو  امللقَّب ابجلصاص  الرَّازي،  علي  اإلما 370  -  305بن  الكبري  هـ(،  م 
الزهد  من  على طريقة  وكان  به،  الكرخي، وخترج  احلسن  أيب  على  وتفقه  الري،  أهل  من  فاضل  الشأن، 

ضاء فامتنع. وله من املصنفات:  والورع، سكن بغداد، وانتهت إليه رائسة احلنفية، وخوطب يف أن يلي الق 
جلامع( حملمد بن احلسن،  آن(، و)شرح خمتصر الكرخي(، و)شرح خمتصر الطحاوي(، و)شرح ا)أحكام القر 

و)شرح األمساء احلسَن(، و)الفصول يف األصول( يف أصول الفقه، و)جواابت( عن مسائل وردت عليه.  
 هـ ببغداد.  370تويف سنة 

أبو بكر ا  هو حممد بن عبد هللا بن  (2) العريبّ حممد املعافري اإلشبيلي املالكي،    -  468)  بن 
ولد    453 احلديث.  من حفاظ  قاٍض،  رتبة  هـ(،  األدب، وبلغ  املشرق، وبرع يف  إىل  إشبيلية، ورحل  يف 

االجتهاد يف علوم الدين. وصنف كتبا يف احلديث والفقه واألصول والتفسري واألدب والتاريخ، وويل قضاء  
علماء األندلس وآخر أئمتها وحفاظها.    ت بقرب فاس، ودفن ّبا. قال ابن بشكوال: ختام إشبيلية، وما

)العواصم  جملدان،    من كتبه:  القرآن(  و)أحكام  الرتمذي(  شرح  يف  األحوذي  و)عارضة  القواصم(  من 
و)اإلنصاف يف   مالك(  موطأ  على  و)املسالك  واملنسوخ(  و)الناسخ  أنس(  ابن  موطأ  شرح  يف  و)القبس 

و)احملمسائل   األعيان(  و)أعيان  جملدا،  عشرون  املتكلمني(  اخلالف(  و)كتاب  الفقه،  أصول  يف  صول( 
 يل( يف التفسري. و)قانون التأو 

هو أمحد جيون بن أيب سعيد بن عبد هللا ابن عيْبد الرَّزَّاق احلنفي املكّي الصاحلي مث اهلندوي    (3)
د(، تويف بدهلي ودفن يف بلده. له كتب،  مفسر من أهل أميَت )ابهلن  هـ(،   1130  -  1047)   اللكنوي
ختريج أحاديث نور األنوار( و)التفسريات  نور األنوار( شرح املنار للنسفي، و)إشراق األبصار يف  منها: )

 األمحدية يف بيان اآلايت الشرعية(. 
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مة و  الثاين : علم  الرّد على الفرق الباطلة الضاّلة من اليهود ، والنصارى ،  المخاص 

)تأويالت  والمشركين   وفيه   ، المتكلم  بذّمة  منوط  العلم  هذا  على  والتفريع   . وغيرهم 

 .   فيه تصنيف لطيف (2َ)، ولنجم الدين الطويف (1َ)( للماتريديالقرآن

علم    : بياالثالث  من  اهلل  بآالء   إما  وهو   ، ،  التذكير  واألرض  السماوات   لق   خ  ن 

عباد ما ينبغي لهم ، ومن بيان  صفات  اهلل سبحانه وتعالى ، أو بأيام  اهلل من قصص  وإلهام ال

أ و التي  الوقائع  بيان  يعني   ، وتعذيب  القرآن   ، المطيع ين  تنعيم  جنس  من  تعالى  اهلل   ها  د  ج 

التذك أو   ، ،المجرمين  والنشر  الحشر  من  بعده  وما  بالموت  ،    ير  والميزان   ، والحساب 

ر .  والجنّة ، والن لوم  وظ يفة  الواعظ  والمذك  فظ  تفاصيل  هذه الع 
 ار . وح 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

هـ(، من أئمة علماء الكالم،  333هو حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي )ت    (1)
القرامطة( و)مآخذ   إىل ماتريد )حمّلة بسمرقند(. ومن كتبه )التوحيد(نسبته   و)أوهام املعتزلة( و)الرد على 

شرائع( يف أصول الفقه، وكتاب )اجلدل( و)َتويالت القرآن( و )َتويالت أهل السنة( األول منه، و)شرح  ال
 بسمرقند.    $ الفقه األكرب املنسوب لإلمام أيب حنيفة(،تويف 

الربيع، جنم الدين ن بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري،  هو سليما   (2)   -  657)  أبو 
)من أعمال "صرصر" يف العراق(، ودخل بغداد    -أو طوفا    -ي، ولد بقرية طوف  هـ(. فقيه حنبل  716
سنة    691سنة   دمشق  إىل  ورحل  اخلليل    704هـ،  بلد  يف  وتويف  ابحلرميني،  وجاور  مصر،  وزار   ، هـ 

وم للمصنف )بفلسطني(.  املراد  هو  ولعله  الدين،  أصول  يف  املسائل(  أمهات  يف  السائل  )بغية  ن كتبه: 
فيه أيضا شيئا  يف له يف علم املخاصمة، أو أراد به كتابه: )اإلكسري يف قواعد التفسري(، فإن  ابجلزء اللط

الوصول( يف أصول  مفيدا من هذا القبيل. ومن كتبه أيضا: )الرايض النواضر يف األشباه والنظائر( و)معراج  
العرب( و)اإلشارات اإلهلية    الفقه، و)الذريعة إىل معرفة أسرار الشريعة( و)حتفة أهل األدب يف معرفة لسان 

ا  القاهرة،  واملباحث األصولية( و)العذاب الواصب على أرواح  لنواصب(، ُحبس من أجله، وِطيفي به يف 
و) احلريرية(  املقامات  األّنجيل( و)شرح  الناظر  و)تعاليق على  به )روضة  اختصر  الفقه(  البلبل يف أصول 

وائد امرئ القيس( و)خمتصر اجلامع الصحيح للرتمذي( يف  وجنة املناظر( البن قدامة، و)موائد احليس يف ف
 جملدين . 
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بسط   المحّدث "وقد  اهلل  ولي  ا  "الشاه  العلوم  هذه  يف  تفاصيل  الفوز  )لثالثة 

 ، وأ جاد  . (1) (الكبير

ف القرآن  من  المستنبطة  العلوم  ب سط ها  أما   ، ها  إحصاؤ  ن 
ي مك  ال  اإلمام  كثيرة 

يف   كل   ََ(2َ)و)التحبير(   ( اإلتقان)السيوطي  ع لم  على  العزيز  اهلل  كتاب  اشتمل  وقد  كيف   ،

ل ي ك  ال ك ت اب   شيءٍ  ن ا ع  ل  ن ز  ٍء﴾، كما قال اهلل تعالى : ﴿و  ي 
ل  ش  ب ي اًنا ل ك 

 [ . 89]النحل: ََ (3َ)ت 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

ه صغرية احلجم، غريزة الفوائد، يف أصول التفسري، ألفه ابلفارسية، وترجم بعد  وهي رسالة ل  (1)
 ألرديّة، ونشر ّبما. وفاته إىل العربية وا

لل   (2) التفسري( كالمها  لعلم  و)التحبري  القرآن(  علوم  )اإلتقان يف  السيوطي  يعين:    $ عالمة 
أشب911تعاىل )ت   )اإلتقان(: وهو  عن  الكشف  قال صاحب  وأفييُدها، هـ(،  آاثرِه  تصنيفي  ه  فيه  ذكر 

كتااب   إنه وجد )الربهان( للزركشي،  مث  شيخه "الكافيجي" واستصغره، و)مواقع العلوم( للبلقيين، واستقّله، 
، وزاد علي  جامعا بعد تصنيفه )التحبري(، وجعله مقدمة )لتفسريه الكبري( الذي   ه إىل مثانني نوعا،فاستأنفي

فيه،  الب  شرع  )جممع  البلقيين يف  ومساه  ما ذكره  فيه  )السيوطيُّ(  )التحبري(: ضّمني  أيضا عن  وفيه  حرين(. 
مث صنف  هـ( اثنتني وسبعني ومثانائة، 872نوع ونوعني، وفرغ يف رجب سنة )وجعله مائة   )مواقع العلوم( 

  درجه فيه. انظر : )كشف الظنون( وأ )اإلتقان(
يياّنا ِلُكلِّ شيْيٍء﴾ ]النحل:والصحيح : ﴿وينـيزَّْلنيا عيليْيكي اْلِكتيابي  (3)  [ .  89تِبـْ
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 إىل األلفاظالفصل الثامن يف ذكر ما يرجع 

 ذلك عشرة : و

ه النقل  .  الغريب : وهو لف :  األّول ع  ظ يحتاج إلى البحث عن معناه يف اللغة ، ومرج 

يزي(  ز  الع  )غريب  فيه  التصانيف  أشهر  ومن   ، كثيرة  فيه  المصن فة  تب   وألبََ(1)والك  ي  ، 

 فيه تأليف حسن .   (3َ)فيه تأليف لطيف ، ولإلمام راغبَ (2)حيان

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

يب بكر حممد بن ُعزييز السجستاين  يريد به )نزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العظيم( أل  (1)
سم: )حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب(،  هـ(. وكتاب أيب حيان األندلسي فيه اب330العزيزي )ت  

 القرآن(.   وكتاب الراغب األصفهاين: )مفردات ألفاظ
يَّان الغرّنطي األندلسي اجلياين، النِّْفزي،  (2) أثري   هو حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن حي

والرتاجم واللغات. ُوِلد هـ(، من كبار العلماء ابلعربية والتفسري واحلديث    745  -  654الدين، أبو حيان )
  .اهرة، وتويف فيها، بعد أن ُكّف بصره يف إحدى جهات غرّنطة، ورحل إىل مالقة، وتنقل إىل أن أقام ابلق

حمليط( يف تفسري القرآن، مثاين جملدات، و  واشتهرت تصانيفه يف حياته، وقُرِئت عليه. من كتبه: )البحر ا
لعصر( يف تراجم رجال عصره، ذكره ابن حجر يف مقدمة الدرر،  )النهر( اختصر به البحر احمليط، و)جماين ا 

يف ترمجة أيب حيان، و)طبقات حناة األندلس( و)زهو امللك يف حنو الرتك(    وقال: إنه نقل عنه، ومل يذكره
األتراك(   للسان  و)حتفة  و)اإلدراك  احلبش(  لسان  يف  الغبش  و)نور  الفرس(  لسان  يف  اخلرس  و)منطق 

ال  غريب  والتكميل( يف  األريب( يف  و)التذييل  مالك(  ابن  ألفية  على  الكالم  يف  السالك  و)منهج  قرآن، 
التسهي القرآن  شرح  أسانيد  يف  احلالية  و)احللل  القراءات،  يف  الآليل(  و)عقد  النحو،  يف  مالك  البن  ل 
و) مالعالية(  وكثريا  نفسيه،  به  ترجم  ضخم،  جملد  و)النضار(  التصريف،  يف  و)املبدع(  خبطه،  ن  التقريب( 

وله شعر يف  العربية(  علم  البدرية يف  و)اللمحة  العرب(  لسان  من  الضرب  و)ارتشاف  )ديوان(    أشياخه، 
 مرتب على احلروف. 

( املعروف ابلراغب  هو احلسني بن حممد بن املفضل، أبو القاسم األصفهاين )أو األصبهاين  (3)
بغداد،   502) سكن  )أصبهان(  أهل  من  العلماء،  احلكماء  من  أديب،  يقرن    هـ(،  حىت كان  واشتهر، 

ىل مكارم الشريعة( و)األخالق( ويسمى من كتبه: )حماضرات األدابء( جملدان، و)الذريعة إ   .ابإلمام الغزايل 
= 
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الم  : الالثاين  است عمل ت ه  لفظ   وهو   : غير عّرب  يف  له  ع  
ض  و  معنًى  يف  ،    عرب   لغتهم 

و   "المشكاة"كـ  ، بالحبشي ة  ة  و  لك 
يل"ل  وجمعه    " السج   ، الفارسية  يف  المطبوخ  للطين 

  (1َ)السيوطي نظما ، وبلغ نحو الستين .

كثير ،  الثالث : المرتادف : وهو لفظان أو أكثر بإزاء معنى واحد ، وهو يف القرآن  

 جس بمعنى .  معنى، وكذا الرجز والعذاب والرمنه : اإلنسان والبشر ب

، وبالفصل   الجمل  بالوصل عطف  الفصل والوصل ، والمراد  الرابع والخامس : 

ي اط   تركه . مثاله : ﴿ ا إ ل ى ش  ل و  ا خ  إ ذ  ن ا﴾و  ا آم  و  ال  ه م  ق 
[ مع اآلية بعدها ، وهي :  14]البقرة:  (2َ)ين 

﴾ ]البقرة:﴿اهلل  ي   ئ  ب ه م  ز  ت ه  يس من مقولتهم ، ومثال األول :  [ فصل  ، فلم يعطف ؛ ألنه ل15س 

]االنفطار: يٍم﴾  ح  ج  ي  ل ف  ار   ج  ف  ال  إ ن   و   . يٍم 
ن ع  ي  ل ف  ار   األ  ب ر  بال14-13﴿إ ن   وصل  عطف  [ 

 للمناسبة .  

: ما معناه كثير ،    السادس والسابع والثامن : اإليجاز واإلطناب والمساواة : األول

م  ف ي ال  ولفظه يسي ل ك  ي اة ﴾  اآلية ]البقرة:ر ، مثاله : ﴿و  اص  ح  ص 
 [ .  179ق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

عنه البيضاوي يف تفسريه، و)املفردات يف    )أخالق الراغب( و)جامع التفاسري( كبري، طُِبعت مقدمته، أخذ
يل النشأتني( يف احلكمة وعلم النفس، و)حتقيق البيان( يف  غريب القرآن( و)حّل متشاّبات القرآن( و)تفص 

 اد( و )أفانني البالغة(. اللغة واحلكمة، وكتاب يف )االعتق 
رآن من املعرَّب(، وقال  أقول: ومجعه اإلمام السيوطي يف رسالته: )املهذَّب فيما وقع يف الق  (1)

لفظا يف أبيات، وذيل عليها احلافظ    "وقد نظم القاضي اتج الدين بن السبكي منها سبعة وعشرين  :فيه 
عليها ابلباقي، وهو بضع وستون، فتّمت    أبو الفضل بن حجر أببيات فيها أربعة وعشرون لفظا، وذيلت 

 أكثر من مائة لفظة . 
ليْوا إِ  (2)  [ .  14ىلي شييياِطيِنِهْم قيالُوا ِإّنَّ ميعيُكْم﴾ ]البقرة:والصحيح : ﴿ويِإذيا خي
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﴾ ]الكهف:  [  15والثاين : التعبير عن المعنى بزائد لفائدة ، نحو : ﴿ق ال  أ ل م  أ ق ل  ل ك 

 بزيادة )لك( توكيدا .  

ر     والثالث : هو التعبير عن المعنى بمساٍو، كقوله تعالى  ك  م  يق  ال 
ال  ي ح  ي ئ   : ﴿و  الس 

ل ه    [ ، فإن معناه مطابق للفظه .  43﴾ ]الفاطر:إ ال  ب أ ه 

إ ال    د   م  ح  م  ا  م  ﴿و   : تعالى  كقوله   ، بشيء  شيء  تخصيص  وهو   : القصر   : التاسع 

 ﴾ ول  س   [ .  144]آل عمران:  ر 

سيدنا آدم ،   األسماء يف القرآن : وفيه من أسماء األنبياء خمسة وعشرون :العاشر :  

إدريس  سيدنا   سيدنا   ، سيدنا  نوح   ، إسحاق  سيدنا   ، إسماعيل  سيدنا   ، إبراهيم  سيدنا   ،

، سيدنا   ، سيدنا شعيب  ، سيدنا صالح  ، سيدنا هود  لوط  ، سيدنا  ، سيدنا يوسف  يعقوب 

، سيدنا سليمان ، سيدنا أيوب ، سيدنا ذوالكفل ، سيدنا  ، سيدنا هارون ، سيدنا داود  موسى

، سي إلياس  ، سيدنا  ، سيدنا  يونس  ، سيدنا عيسى  يحيى  ، سيدنا  زكريا  ، سيدنا  اليسع  دنا 

 .  -وات اهلل وسالمه عليهم أجمعين صل -وموالنا محمد 

  ل ، وهاروت ، وماروت ، والرعد ومن أسماء المالئكة ثمانية : جربئيل ، وميكائي  

يل ، ومال ك ، وق ع يد   ج   .    -سالم اهلل على جميع المالئكة أجمعين   -، والس 

  ، ير  ز  وع   ، هارون  وأخوها   ، وعمران   ، ومريم   ، وت ب ع   ، لقمان   : غيرهم  ومن 

 .   -رضي اهلل عنه وعن جميع عباده الصالحين   -وطال وت . ومن الصحابة : زيد 

 وقارون ، وجالوت .  إبليس ،  وفيه ذكر 

عبد   واسمه   ، لهب  أبي  غير  الكنى  من  القرآن  يف  وليس   : ن ى  الك   : عشر  الحادي 

ى . الع    ز 

  : فيه  منها   ، األلقاب   : رن ين"الثاين عشر  و  "ذ والق   ، ه اإلسكندر    "المسيح "، واسم 

ى بن  مري م   يس 
 .    -على نبينا وعليهم الصالة والسالم    -اسمه سيدنا ع 
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مات : وه    (1)ي كثيرة يف القرآن ، بسطها السيوطي يف )اإلتقان( الثالث عشر : المبه 

آل   ن  
م  ن  

ؤم  ﴿م   : منها  ]غافر:،   ﴾ ن  و  ع  ر 
ف   28  ، ق يل   "اسمه  [  ز  )يس( "ح  يف  الذي  والرجل   ،

ه   ب يب  ابن موسى الن ّجار"اسم  ت ى موسى يف الكهف  "ح  ن"، وف  ع بن ن و  الن  "ي وش  ج  يف  ، والر 

ب  "المائدة  
ع و كال  مٍ "، وامرأة فرعون  "ي حان ذ"، وأم موسى    "ي وش  اح  ز  ي ة بنت م 

، والعبد "آس 

الكهف  ر"هو    يف  ض  والغالم  "الخ  ور   "،  ي س  قّصته    "الح  الذي يف  والمل ك  ب ن  "،  د   د  د    ه  ،  "ب د 

يوسف   يز يف  ز  ير  "والع 
ي ل"، وامرأته  "ق ط ف 

اع  : "ر  الكهف  ،  خا  ل يي م  ، وأصحاب  سل مينا  ك  م   ،

بوس يوانس   ، تبيونس   ، كشافطيونس   ، فطيونس  أذر   ، وط ط  شف  وكلبهم  (2َ)ك  .  "قطمير"، 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

في   (1) السيوطي  القرآن(،  وأّلف  مبهمات  األقران يف  )مفحمات  ومساه:  أيضا،  مستقال  ه كتاابا 
  وهو مطبوع معروف. 

الكتاب، ولعله وقع التصحيف فيها؛ ألنه ما ذكره من األمساء مل يتابعه أحٌد فيها.    هكذا يف   (2)
ا ِْليخيا  وقد  العلم يف أمسائهم اختالفا كثريا، فقال السيوطي يف اإلتقان: هم متي ، ويتيكيْسليِمينيا ،  ختلف اهل 

/  2قال السمرقندي يف تفسريه حبر العلوم ) و   ُيوُس.ويميْرطُوُش ، ويبـيرياِشُق ، ويأييُّوُنُس ، ويأيْرييْسطياُنُس ، ويشيْلطيطْ 
م سبعة وذكر أمساءهم فقال: مكسلمينا وهو أكربهم، ومتليخاا،  وروي عن ابن عباس أنه قال: »إهن  (: 343

ونو  وسارينوس،  أمساُؤهم خبالف ومطرونس،  وهٍب  روايِة  يف  وذكر  وبطنبورسوس«.  وكفاشطهواس،  انس، 
لى امسه. وقال ابن عباس: "كان اسم الكلب قطمري". وقال سعيد بن جبري:  هذا إال متليخا، فقد اتفقوا ع

فرفدين.  امسه  )   كان  املعاين  تفسريه روح  األلوسي يف  ابن  234/  8وقال  (: وأمساؤهم على ما صح عن 
لمينا ، وميليخا ، ومرطولس ، وثبيونس ، ودردونس، وكفاشيطيطوس ، ومنطنواسيس ، وهو  عباس: مكس

والكلب   ، علي    الراعي  عن  وروي  قطمري.  وجهه  -امسه  تعاىل  هللا  ،    -كرم  ميليخا   : أمساءهم  أن 
ب  ومثلينيا ، وهؤالء أصحاُب مينِي املِلك ، ومرنوش ، ودبرنوش ، وشاذنوش ، وهؤالء أصحا ومكشيلينيا ،  

كلبهم   يسارِه ، وكان يستشري الستة ، والسابع الراعي، ومل يذكر يف هذه الرواية امسه، وذكر فيها أن اسم
المة السيوطي يف  مقال، وذكر الع   -كرم هللا تعاىل وجهه    -قطمري . ويف صحة نسبة هذه الرواية لعلي  

= 
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ي ب  "خصمان    وهذان ت ب ة و ش  ي دع 
ل  صم  ، و  "ة وو  ة  بن الحارث ،  "خ  ب ي د  نا ع  سي دنا حمزة ، وسي د 

ل ّي   خصم .   ڤ وسيدنا ع 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

والذي يف    .سناد صحيح حواشي البيضاوي أن الطرباين روى ذلك عن ابن عباس يف معجمه األوسط إب
 ، وهللا تعاىل أعلم.  الدّر املنثور رواية الطرباين يف األوسط إبسناد صحيح ما قدمناه عن ابن عباس
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 الفصل التاسع يف خط املصحف

 .  ا عثمان ، وهو المسمى باإلمام حف سيدنأي : مص 

ة عن القياسات التي بنى  اعلم أنه قد وقعت يف خّط المصحف اإلمام أشياء خارج

يٍر وال نقصان ؛ الستقامة اللفظ وبقاء الحفظ ،  عليها علم الخط والهجاء ،   وما عاد ذلك ب ض 

ن ة ال ت خال ف ، قال عبد ط  اإلمام س  ان  :  ":    ََ(1َ)درستويهاهلل ابن    وكان اتباع خ   ال ي قاس 
ّطان  خ 

ا أثبته اللفظ ، ويسقط عند ما أسقط  خطُّ المصحف ، وخّط العروض؛ ألن الثاين يثبت فيه م 

 . " الوجه

من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على  ":    (2َ)وخّط اإلمام توقيفي ، قال البيهقي 

مما كتبوه شيئا ؛ فإهنم   يغّير  فيه ، والالهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ، وال يخالفهم  

 . " اكانوا أكثر علما ، وأصدق قلبا ولسانا ، وأعظم أمانًة م ّن

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

هـ(، من    347  -  258حممد )  هو عبد هللا بن جعفر بن حممد بن درستويه ابن املرزابن، أيبُو   (1)
تصانيف له  ببغداد.  وتويف  اشتهر  األصل،  فارسي  اللغة،  يعرف   علماء  الفصيح(  )تصحيح  منها:  كثرية، 

الشعر(  و)معاين  النحو،  يف  و)اإلرشاد(  و)الكتاب(  ثعلب،  فصيح  و)نقض    بشرح  النحويني(  و)أخبار 
 فعال(. كتاب العني( و)شرح ما يكتب ابلياء من األمساء املقصورة واأل

أبو بكر )  (2) أئمة احلديث، ول  458  -  384هو أمحد بن احلسني بن علي،  د يف  هـ(، من 
وغريمها،   ومكة  الكوفة  إىل  مث  بغداد،  إىل  ورحل  بيهق،  يف  ونشأ  بنيسابور(  بيهق،  قرى  )من  خسروجرد 

رمني: "ما من شافعّي  ِلب إىل نيسابور، فلم يزل فيها إىل أن مات. ونُِقل جثمانه إىل بلده. قال إمام احل وطُ 
الشافعّي لكثرة تصانيفه يف نصرة مذهبه    إال وللشافعي فضل عليه غري البيهقي، فان له املِّنة والفضل على 
عمل لنفسه مذهبا جيتهد فيه لكان قادرا  وبسط موجزه وَتييد آرائه". وقال الذهيب: "لو شاء البيهقي أن ي

ابالختالف".   ومعرفته  علومه  ِلسيعِة  ذلك  عشر  على  الكربى(  )السنن  منها:  جزء،  ألف  زهاء  صنف 
األمساء والصفات( و)ودالئل النبوة( و)اآلداب( يف احلديث،  جملدات، و)السنن الصغرى( و)املعارف( و)

= 
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،  (2))عنوان الدليل(   (1)وصنف يف هذا الفن أبو عمرو الداين )المقنع( ، والمراكشي 

ـ  (3َ)َوالشاطبي  )العقيلة( .  )القصيدة الرائية( الموسومة ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

امل و)اجلامع  و)املبسوط(  والرتهيب(  الشافعّي(  و)الرتغيب  اإلمام  و)مناقب  اإلميان(  شعب  يف  صنف 
 خلف اإلمام( و)البعث والنشور( و)االعتقاد( و)فضائل الصحابة(. و)معرفة السنن واآلاثر( و)القراءة  

هـ(    721  -  654)  ن عثمان األزدي العددي، أبو العباس، ابن البّناء هو أمحد بن حممد ب  (1)
. كان أبوه بّناءاا. ونشأ هو منصرفا إىل العلم، فنبغ يف علوم  رايضّي ابحث، من أهل مراكش مولدا ووفاة

أكل ما فيه روح، وأصيب حبالة عصبية، فحجب يف بيته سنة وتعاىف. له: )حاشية    شىت، وانقطع مدة عن 
اف( و)منتهى السلوك يف علم األصول( و)كليات( يف املنطق و)شرحها( و)وكليات( يف العربية  على الكش

لخيص  حلساب، و)اللوازم العقلية يف مدارك العلوم( و)الروض املريع يف صناعة البديع( و)تو)املقاالت( يف ا
يل من مرسوم  أعمال احلساب( نظمه ابن غازي، وشرح نظمه، وطبع النظم وشرحه بفاس، و)عنوان الدل 

، وجزء  خط التنزيل(، وكتاب يف )النجوم( لعله )منهاج الطالب لتعديل الكواكب(، ورسالة يف )املكاييل(
كواكب، و)قانون( يف معرفة  يف )املساحات(، ومقالة يف علم )األسطرالب(، وجزء يف )األنواء( فيه صور ال

 األوقات ابحلساب. 
األمصار   (2) )املقنع يف رسم مصاحف  الداين )ت  يعين:  بن سعيد  عثمان  أيب عمرو  لإلمام   )

هـ(. 721د بن البناء املراكشي )ت  هـ(، و )عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل( أليب العباس أمح 444
  

هـ(، ِامام    590 -  538لرعييّن، أبو حممد الشاطيب ) هو القاسم بن ِفريُّه بن خلف بن أمحد ا  (3)
)يف  بشاطبة  ولد  ضريرا،  يف  القراء، كان  قصيدة  األماين(  )حرز  صاحب  وهو  مبصر،  وتويف  األندلس(   

والت ابحلديث  عاملا  وكان  ابلشاطبية.  تعرف  عليه  القراءات  قرئ  إذا  خلكان: كان  ابن  قال  واللغة،  فسري 
واملوطأ،   ومسلم  البخاري  أقيال  صحيح  أحد  رعني  ذي  إىل  نسبة  والرعييّن  حفظه.  من  النسخ  ُتصيحَّح 

 اليمن. 
للشا أن  الزهر(،  اعلم  )ّنظمة   : ومها  رائيتني،  قصيدتني  اآلايت  طيب  فواصل  تبيان  يف  وهي 

بيتاا. واألخرى: )عقيلة أتراب القصائد    297وهناايهتا ومبادئها، مع ذكر عدد آي كل سورة، وعدد أبياهتا  
= 
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 الفصل العاشر يف إعجاز القرآن

ع مستقل أفرد بالتأليف قديما وحديثا ، وأّول من صّنف فيه أبو عثمان  موضوهذا   

  ََ(2َ)للباقالين  ( هـ( ، وأجود كتاب صنف فيه )إعجاز القرآن255)المتوف ى:    ََ(1َ)عمرو الجاحظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

ذا أطلق  بيتاا، وإ   298قاصد(، وهو املراد هنا، وهي يف رسم املصاحف العثمانية، وعدد أبياهتا  يف أسَن امل
 هذه القصيدة )عقيلة أتراب القصائد( دون )ّنظمة الزهر(. قول : )رائية الشاطيب(، فاملقصود به 

  - 163) هو عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين ابلوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهري ابجلاحظ   (1)
يف البصرة، فيلجي يف آخر  هـ(، كبري أئمة األدب، ورئيس الفرقة اجلاحظية من املعتزلة، مولده ووفاته    255

اخلِ  ُمشوَّه  وكان  وله  عمره،  عليه.  وقعت  الكتب  من  جملدات  قتلته  صدره،  على  والكتاب  ومات  لقة، 
و والتبيني(  و)البيان  جملدات،  أربعة  )احليوان(  منها:  ويسمى  تصانيف كثرية،  و)التاج(  البيان(  )سحر 

ر ابلتجارة( رسالة نشرت يف جملة اجملمع العلمي  أخالق امللوك، و)البخالء( و)احملاسن واألضداد( و)التبص
واجلد  اللسان،  وحفظ  السّر  وكتمان  واملعاش،  املعاد  هي:  أربع،  على  اشتمل  رسائل(  و)جمموع  العريّب، 

والعداوة  واحلسد  القّواد(    .واهلزل،  اخللق  و)ذم  على  واالعتبار  و)الدالئل  امللوك(  و)تنبيه  صغرية،  رسالة 
األ و والتدبري( و)فضائل  واخلريف(  و)الربيع  و)العرافة والفراسة(  و)النيّب  تراك(  األوطان( رسالة  إىل  )احلنني 

الطبائع(  أهل  مقالة  وإبطال  الصانع  معرفة  يف  النظر  يف  واالعتبار  )العرب  و  القرآن(  و)مسائل    واملتنيب( 
و)النس و)اجلواري(  املعلمني(  و)كتاب  و)األصنام(  الكالم(  و)صياغة  املعتزلة(  و)البلدان(  و)فضيلة  اء( 

غة( يف تذكرة النوادر، و)الربصان والعرجان والعميان واحلوالن( و)القول يف  و)مجهرة امللوك( و)الفرق يف الل 
و)ن  احلرب(،  يف  واملشاورة  و)االستبداد  املغنني(  و)كتاب  املصنف البغال(  مقصود  وهو  القرآن(،  ظم 

املتعلّ   ابلذكر، ألنه املباحث  فيه عن بعض  أّول من كتب يف موضوع  تكّلم اجلاحظ  قة ابإلعجاز، فكان 
 القرآن، لكن كتابه هذا سقط من يد الزمان، ومل يصل إلينا.  إعجاز 

  هـ(، قاٍض، من كبار   403  -  338)   هو حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر، أبو بكر   (2)
البصرة، وسكن بغداد فت اليه الرايسه يف مذهب األشاعرة. ولد يف  انتهت  ويف فيها. كان  علماء الكالم، 

عضد الدولة سفريا عنه إىل ملك الروم، فجريْت له يف القسطنطينية    جيد االستنباط، سريع اجلواب. وّجهه
و)اإلنصاف( و)مناقب األئمة(  مناظرات مع علماء النصرانية بني يدي مِلكها. من كتبه: )إعجاز القرآن(  
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هـ( ، وإن له مّنة على رقاب األّمة ؛ فإنه أبان طرق الحجة ، وأوضح المحّجة  403)المتوىف:

   اب . لهم يف هذا الب

ها   أكثر  كثيرة  أمورا  القرآن  إعجاز  وجوه  يف  ذكروا  الباب  هبذا  المشتغلون  ثم 

 رّد تلك الوجوه الصحيحة إلى أربعة أنواع :   (1َ)اضي عياضصحيحة ، والق

سن   : ح  العرب  األول  لعادة  قة  الخار  ، وبالغت ه  ، وفصاحت ه  ه ، والتيام كلمات ه  تأليف 

ه ، و  هذا يرجع إلى الفصاحة والبالغة . الذين هم فرسان الكالم ، وتلخيص 

ساليب كالم العرب  والثاين : صورة نظمه العجيب ، وأسلوبه الغريب المخالف أل

  . 

ج    دت  كما أ خب ر .  والثالث : اإلخبار بالمغيبات ، ولم تكن ، فو 

الداثرة مع كون من   ، والشرائع  البائدة  السالفة ، واألمم  بالقرون  : اإلنباء  والرابع 

يف من أحبار  أنزل عل يه أّمّيا ال يقرأ ، وال يكتب ، وهي مما ال يعلم القصة الواحدة إال طف 

 لكتاب الذي قضى عمره يف تعّلم ذلك . أهل ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

الستبصار( و)متهيد الدالئل( و)البيان عن الفرق  و)دقائق الكالم( و)امللل والنحل( و)هداية املرشدين( و)ا
واخلوارج  بني واملعطلة  امللحدة  على  الرد  يف  و)التمهيد  الباطنية(  أسرار  و)كشف  والكرامة(  املعجزة   

 واملعتزلة(. 
  544  -  476بن عمرون اليحصيب السبَت، أبو الفضل )  هو عياض بن موسى بن عياض   (1)

الناس بكالم العرب وأنساّبم    هـ(، عامل املغرب وإمام أهل احلديث وأايمهم، وييلي  يف وقته، كان من أعلم 
  : يهوديٌّ. من تصانيفه  قيل: مسيَّه  فيها، مث قضاء غرّنطة، وتويف مبراكش مسموما،  قضاءي سبتة، ومولده 

حقوق املصطفى( و)الغنية( يف ذكر مشيخته، و)ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف معرفة  )الشفاء بتعريف 
ألنوار( يف احلديث، و)اإلملاع إىل معرفة  عالم مذهب اإلمام مالك( و)شرح صحيح مسلم( و)مشارق اأ

سالم(  أصول الرواية وتقييد السماع( يف مصطلح احلديث، وكتاب يف )التاريخ( و)اإلعالم حبدود قواعد اإل
 و)شرح حديث أم زرع( جزء لطيف. 

http://www.attafreegh.com/


  

يــــــــغ َََعَ ــــق َوَ ـــــــــمَ  َالــتَّفــــر 
َرَ لدَ ل َةَ يََّعَ رَ الشَََّوثَ حَ الب َوَ َةَ يََّمَ لَ العَ َوس 

    attafreegh.comwww. 

 ريالتنوير يف أصول التفس 45

 

واأل  ، قاله صحيح  ما  كل   : أقول  سراقة  ال  ابن  قال  كما  بلغوا  ":  ََ  (1)مر  ما  إهنم 

، فيبدو منها يف كل  . ومن إعجازه أن ال تنقضي وجوه إعجازه أبدا  "معشار وجوه اإلعجاز

 الغابرة .  قرن ما لم يبد يف القرون

ـــه ـــت رأيتـ ــث التف ــن حي ـــالبدر م  ك

وؤها ــد الســماء و ضــ   كالشــمس يف كب
 

ثاقـبـا  نورا  عينيك  إلى   يـهدي 

ومغاربا  مشارقا  البالد   يغشى 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

احل  (1) أبو  العامري،  سراقة  بن  حيىي  بن  حممد  )ت  هو  أهل  410سن  من  فرضي،  فقيه  هـ(، 
 فقه الشافعية والفرائض ورجال احلديث. ووقف ابن الصالح على )كتاب األعداد(  البصرة. صنف كتبا يف

، قلت: ورأيُت  410أراه تويف يف حدود سنة  هـ قال السبكي: و   400له، ونقل عنه فوائد. كان حيا سنة  
 ( مساها: )التفاحة يف مقدمات املساحة(.  A. 1020ان ) له رسالة يف ورقة واحدة، يف جمموع ابلفاتيك

قول: وأّلف كتاابا يف إعجاز القرآن، ومل يصل إلينا. وإنا ذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون  أ
 إلعجاز يف إتقانه. بني كتب اإلعجاز، وذكر السيوطي رأيه يف ا
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 الفصل احلادي عشر يف طبقات املفسرين والكتب املصنَّفة يف التفسري

اشتهر   قد  أنه  ال   اعلم  من  التفسير  بكر    (1َ)صحابة  يف  أبو  اهلل  : خليفة رسول  عشرة 

)المتوىف: ،  13الصّديق  )المتوىف: هـ(  عمر  المؤمنين  عثمان ه23وأمير  المؤمنين  وأمير   ، ـ( 

)المتوىف:35)المتوىف: علي  المؤمنين  وأمير   ، مسعود  40هـ(  بن  اهلل  وعبد   ، هـ( 

)المتوىف: 32)المتوىف: بن كعب  وأبّي   ، )المتوىف:  هـ( 33هـ(  ثابت  بن  وزيد  وأبو  48،   ، هـ( 

)المتوىف: )المت 44موسى  عباس  بن  اهلل  وعبد   ، الزبير 68وىف:هـ(  بن  اهلل  وعبد   ،   هـ( 

 .  ڤ  هـ( 73)المتوىف:

  : منهم  ين  المرب ز  فمن   ، عباس  ابن  أصحاب   : منهم   ، كثيرون  التابعين  من  ثم 

تب  التفسير     -ـ(  ه 94هـ( ، وسعيد بن جبير )المتوىف: 102مجاهد )المتوىف:  ،    -وهو أّول من ك 

   هـ(. 106)المتوىف:   (2َ)هـ( ، وطاؤس107وعكرمة )المتوىف: 

هـ( عن عطاء بن السائب  120)المتوىف:  ََ(3َ)ق ابن عباس : طريق قيسومن جّيد طر

هـ( عن سعيد عنه . واعتمد البخاري يف صحيحه على ما صّح عنه من طريق 136)المتوىف:

 هـ( .  143)المتوىف:  (1)علي بن أبي طلحة

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

وأبوهريرة ، وابن عمر ،  وإن من الصحابة من ورد عنه اليسري من التفسري، منهم : أنس ،    (1)
 وابن العاص وغريهم . )منه( 

هـ(، من    106  -  33هو طاُووس بن كيسان اخلواليّن اهلمدايّن، ابلوالء، أبو عبد الرمحن )  (2)
الدِّين، وروايةا  تفّقهاا يف  التابعني  اأكابر  للحديث، وتقشُّفاا يف  وامللوك.    اخللفاء  لعيش، وجرأةا على وعظ 

لده ومنشأه يف اليمن. تويف حاجًّا ابملزدلفة أو مبَن، وكان هشام بن عبد امللك حاّجا أصله من الفرس، ومو 
ثة: أبو  تلك السنة، فصلى عليه. وكان أيىب القرب من امللوك واألمراء، قال ابن عيينة: متجنِّبوا السلطاِن ثال

 وري. ذر، وطاووس، والث
هـ(، روى عن طارق  120الكويف )ت  هو قيس بن مسلم  االمام احملدث أبو عمرو اجلديل     (3)

حنيفة،   وأبو  عائذ،  بن  أيوب  عنه  وحدث  جرب،  بن  وجماهد  ليلى،  أيب  بن  الرمحن  وعبد  شهاب،  بن 
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الكلبي طريق   : عباس  ابن  طرق  صال  ، ـ( ه140)المتوىف: ََ(2َ)وأوهى  أبي    (3َ)حعن 

 ه.  عن، هـ(  101)المتوىف:

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

الثوري وآخرون    .ئاه، قال أبو داوود: كان مرجوثقه أمحد وغري   .ومسعر، وشعبة، وأبو العميس، وسفيان 
ما رفع قيس بن مسلم رأسيه إىل السماء منذ كذا   وعن أمحد بن حنبل، عن ابن عيينة، قال: كانوا يقولون: 

 )سري أعالم النبالء، للذهيب(   .قلت: تويف سنة عشرين ومئة .وكذا تعظيماا هلل
)ت   بن أيب طلحة اهلامشي  هو سامل بن املخارق موىل العباس بن عبد املطلب، ويعرف بعلي  (1)

وأحكا ه143 ومعانيه  ابلقرآن  عاملا  التابعني،  من كبار  مصر  ـ(،كان  "كان يف  بن حنبل:  أمحد  قال  مه، 
صحيفة واحدة من التفسري، قد رواها علي بن أيب طلحة، من ريحيل من طاليب التفسري لتحصيلها ال يعّد  

تفسري عن جماهد،  هذه النسخة الشريفة، وأخذ ال  وقد اعتمد البخاري ما نقله عن ابن عباس على كثريا." 
 رين، لألدنروي( وعن سعيد بن جبري. انظر: )طبقات املفس

النضر)ت  (2) أبو  الكليب،  احلارث  ابن  عمرو  بن  بشر  بن  السائب  بن  حممد  هـ(،    146  هو 
وهو من )كلب  نسابة، راوية، عامل ابلتفسري واألخبار وأايم العرب. من أهل الكوفة، مولده ووفاته فيها.  

العباسي وايل  .بن وبرة( من قضاعة  بن علي  أن سليمان  الندمي: حكي  ابن  إليها،    قال  البصرة استقدمه 
براءة(   )سورة  آية يف  إىل  بلغ  القرآن، حىت  من  آايت  تفسري  الناس  على  ميلي  فجعل  داره،  وأجلسه يف 

فقال حمم التفسري،  هذا  نكتب  فقالوا: ال  املعروف،  على خالف  أمليت حرفا حىت  ففّسرها  ال  د: وهللا 
سليمان بن علي، فقال: اكتبوا ما يقول، ودعوا  ب تفسري هذه اآلية على ما أنزل هللا، فرُفع ذلك إىل  يكت

وهو  القرآن(،  )تفسري  يف  وصنف كتااب  األشعث.  ابن  مع  اجلماجم  دير  وقعة  وشهد  ذلك.  سوى  ما 
الناس، و  النسائي: حدث عنه ثقات من  التفسري، وأما يف احلديضعيف احلديث، قال  ث ففيه  رضوه يف 

بن سبأ( اّلذي كان يقول: "إن علي بن أيب طالب مل   مناكري. وقيل: كان سبئيا، من أصحاب )عبد هللا
ميت، وسريجع، وميأل الدنيا عدال كما ملئت جورا". وهو أبو )هشام( صاحب كتاب )االصنام(. أقول:  

 حبقيقة احلال.   يوافقه كتب الرتاجم، وهللا أعلموالتاريخ الذي ذكره املصنف يف وفاته، ال 
ن، حدث عن موالته أم هانئ، وأخيها علي، وأيب هريرة،  هو أبو صاحل ابذام، ويقال: ابذا  (3)
وحدث عنه أبو قالبة، واألعمش، والسدي، وحممد بن السائب الكليب، وحممد بن سوقة،    .وابن عباس
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 هـ( عن ابن عباس منقطع .  105)المتوىف:َ(1َ)والضحاك

)المتوىف: علقمة   : منهم   ، مسعود  ابن  أصحاب   : التابعين  واألسود  62ومن   ، هـ( 

) 75)المتوىف: وعبيدة   ، شرحبيل72المتوىف:هـ(  بن  وعمرو   ، ،  63)المتوىف:  (2َ)هـ(  هـ( 

قيس بن  و(3َ)والحارث  يمربي،  ش  خ  بن  ميمون61)المتوىف:  (4َ)ع  بن  وعمرو   ،  َ(1َ)هـ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

س، وإذا حدث عنه  قال حيىي بن معني: ليس به أب   .حممد ومالك بن مغول، وسفيان الثوري، وعمار بن  
بشئ  فليس  القط  .الكليب  تركهوقال حيىي  من أصحابنا  أحدا  أر  مل  يرويه    .ان:  ما  عامة  ابن عدي:  وقال 

وقال النسائي: ليس بثقة، كذا عندي، وصوابه بقوي، فكأهنا تصحفت، فإن    .تفسري، قل ما له من املسند
جل من طبقة السمان، لكنه عاش بعده حنوا  ة يف رجل خمرج يف كتابه، وهذا الر النسائي ال يقول: ليس بثق 

 نة. )انظر: )سري أعالم النبالء( من عشرين س
)ت    (1) القاسم  أبو  اخلراساين،  البلخي  مزاحم  بن  الضحاك  يؤدب  105هو  مفسر، كان  هـ( 

عليهم على محار". وذكره ويقال: كان يف مدرسته ثالثة آالف صيب، قال الذهيب: "كان يطوف    .األطفال 
 )التفسري(، تويف خبراسان. ت عنوان )أشراف املعلمني وفقهاؤهم(، له كتاب يف  ابن حبيب حت

هـ(، هو حمدث من الطبقة األوىل  63هو عمرو بن شرحبيل اهلمداين أبو ميسرة الكويف )ت    (2)
إمام مسجد ب التابعني، فقد حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغريهم، وكان  العباد  من  ين وادعة من 

أبو  روى  رأيت مهدا  األولياء.  "ما  قال:  عن شقيق  األعمش  عن  أكون يف  معاوية  أن  إيّل  أحب  قط  نيا 
أيب   مثل  اشتملت مهدانية على  "ما  قال:  أيب وائل  بن شرحبيل". وروى عاصم عن  مسالخه من عمرو 

 يف والية عبيد هللا بن زايد. ميسرة". قيل: وال مسروق؟ قال: وال مسروق. قال ابن سعد: قالوا: مات 
مي الوفاة، صحب علّيا، وابن مسعود،  ارث بن قيس اجلعفي الكويف العابد الفقيه، قدهو احل  (3)
روى عنه خيثمة بن عبد الرمحن قوله: إذا كنت يف الصالة، فقال لك الشيطان: إنك ترائي،    .وقّلما روى

ذكر مع ي  .مى، وكان كبري القدر، ذا عبادة وَتله فزدها طوال. وحكى عنه حيىي بن هانئ، وأبو داود األع
 . )سري أعالم النبالء(  ڤصلى عليه أبو موسى األشعري  تويف زمن معاوية ، و  .علقمة، واالسود 

هو الربيع بن خثيم )وقيل: خشيم( أبو عبد هللا، وقيل أبو يزيد، الكويف الثوري، من ثور بن    (4)
بن ميمون، وعبد الرمحن بن أيب  هـ(، روى عن عمرو  61ضر )تعبد مناة بن أد بن طاخبة بن الياس بن م
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ّر بن حبيش 71)المتوىف:َََ(2)هـ( ، وأبو عبد الرحمن64)المتوىف: هـ( ،  82)المتوىف: َََهـ( ، وز 

 هـ( .  59وىف:)المتََ (2)، وإبراهيم النخعي (1َ)وعبيد بن نضلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

. روى أبو عبيدة عن أبيه   ڤ عبد الرمحن عبد هللا بن مسعود اهلذيل، وشهد صفني مع علي  ليلى، وأيب  
ألحّبك، وما رأيُتك إال    ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا بن مسعود: أنه قال لربيع بن خثيم: "اي أاب يزيد، لو رآك رسول هللا  

انتهاملخِبتِ ذكرُت   قال:  مرشد  بن  علقمه  وعن  عبد هللا،  ني".  بن  عامر  التابعني:  من  مثانية  إىل  الزهد  ى 
بن   ومسروق  يزيد،  بن  واألسود  اخلوالين،  مسلم  وأبو  خثيم،  بن  والربيع  حيان،  بن  وهرم  القرين،  وأويس 

 العدمي( األجدع، واحلسن بن أيب احلسن، فذكرهم. راجع: )بغية الطلب يف اتريخ حلب، البن 
أدرك اجلاهلية،    .حجي الكويف، اإلمام احلجة، أبو عبد هللا هو عمرو بن ميمون األودي املذ  (1)

وحدث عن عمر، وعلي، وابن    .وأسلم يف األايم النبوية، وقدم الشام مع معاذ بن جبل، مث سكن الكوفة
بن ميمون ستني عمرو    مسعود، ومعاذ، وأيب هريرة، وأيب أيوب االنصاري، وطائفة. قال أبو إسحاق: حجّ 

إبراهيم، قال: ملا كرب عمرو بن ميمون، أوتد له يف  مرة من بني حجة وعم رة. ويف رواية: مئة مرة. وعن 
احلائط، فكان إذا سئم من القيام، أمسك به، أو يتعلق حببل. وروى يونس بن أيب إسحاق عن أبيه: كان  

سنة   توىف  ذُِكر هللا.   ، رُِئيي إذا  ميمون  بن  أو  ه74عمرو  أو  75ـ،  على  76هـ،  أقوال،  ثالثة  نقله  هـ،  ما 
 الذهيب، وما ذكره املصنف من اتريخ وفاته، غري متابع عليه. 

ربيعة    (2) بن  حبيب  بن  هللا  عبد  العلم،  اإلمام  الكوفة،  مقرئ  السلمي،  الرمحن  عبد  أبو  هو 
النيب   حياة  يف  مولده  الصحابة،  أوالد  من  الق  .  ملسو هيلع هللا ىلصالكويف،  فيقرأ  ومهر  وجّوده،  على  رآن،  ه، وعرض 

قال أبو عمرو الداين:  . وحدث عن عمر، وعثمان، وطائفة. ن فيما بلغنا، وعلى علي، وابن مسعود عثما
وأخذ عنه القرآن: عاصم بن أيب النجود،  . أخذ القراءة عرضا عن عثمان، وعلي، وزيد، وأيب، وابن مسعود 

السائب، وعبد هللا  بن  الر وحيىي بن واثب، وعطاء  بن عيسى بن عبد  ليلى،   أيب  بن  أيب    محن  بن  وحممد 
قال أبو إسحاق : كان أبو  . ڤأيوب، والشعيب، وإمساعيل بن أيب خالد، وعرض عليه احلسن واحلسني 

أربعني سنة  األعظم  املسجد  الناس يف  يقرئ  السلمي  الرمحن  أبو عبد . عبد  أقرأ   : عبيدة  بن  وقال سعد 
وعن محاد بن زيد عن عطاء بن السائب، أن أاب  . جاجة عثمان ، وإىل أن تويف يف زمن احل الرمحن يف خالف

عبد الرمحن قال : أخذّن القرآن عن قوم أخربوّن أهنم كانوا إذا تعلموا عشر آايت مل جياوزوهن إىل العشر  
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  (4َ)كعب القرظي  هـ( ، ومحمد بن135)المتوىف:َََ(3)ومن التابعين : عطاء بن ميسرة

هـ(  111)المتوىف:  (2َ)هـ( ، وعطية العويف90)المتوىف:   (1َ)هـ( ، وأبو العالية الرياحي120)المتوىف:

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

وم يشربونه شرب املاء،  األخر حىت يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وسرييُِث القرآن بعدّن ق
يقال : تويف سنة أربع وسبعني . وقيل: مات يف إمرة بشر بن مروان على العراق. وقيل:  . هم اقيال جياوز تر 

وقيل : مات يف أوائل والية احلجاج على العراق .  . مات سنة ثالث وسبعني. وقيل: مات قبل سنة مثانني
  ذهيب( لل  ومائة. راجع: )سري أعالم النبالء،  وغلط ابن قانع حيث قال يف وفاته: إهنا سنة مخس

هو عبيد بن نضلة أبو معاوية اخلزاعي الكويف، اتبعي ثقة، أخذ القراءة عرضاا عن عبد هللا    (1)
بن مسعود، وعرض أيضاا على علقمة بن قيس، روى القراءة عنه عرضاا حيىي بن واثب، ومحران بن أعني،  

د هللا، وجاء عن أيب  عب  عنه الكسائي: كان من خيار أصحاب   وكان مقرىء أهل الكوفة يف زمانه، وقال 
بكر بن عياش قال: قال يل عاصم: اال تقرأ علّي كما قرأ حيىي على عبيد بن نضلة كل يوم آية. قال حممد 
بن سعد: تويف عبيد زمن بشر بن مروان. قلت: وثقه ابن حيان، وخرج له مسلم، ومات يف حدود سنة  

 ( زري نهاية يف طبقات القراء، البن اجلمخس وسبعني. )غاية ال
هـ(،    96  -  46)  هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود، أبوعمران النخعي، من مذحج  (2)

وحفظا للحديث. من أهل الكوفة. مات خمتفيا من احلجاج. قال  من أكابر التابعني صالحا وصدق رواية  
وهللا ما ترك    ال:فيه الصالح الصفدي: فقيه العراق، كان إماما جمتهدا له مذهب. وملا بلغ الشعيّب موته ق

 بعده مثله. 
هـ(، مفسر، كان    135  - 50)  هو عطاء بن مسلم بن ميسرة اخلراساين، نزيل بيت املقدس   (3)

 ن التهّجد يف الليل. من تصنيفه: )التفسري( و)الناسخ واملنسوخ(. يغزو، ويكثر م
،  ليمهو حممد بن كعب بن سليم القرظي، وقال ابن سعد: حممد بن كعب بن حيان بن س   (4)

اإلمام العالمة الصادق أبو محزة، وقيل: أبو عد هللا القرظي املدين، من حلفاء األوس، وكان أبوه كعب،  
وكان من أوعية العلم. قيل: ُوِلد حممد بن كعب يف حياة    لكوفة، مث املدينة، من سيب بين قريظة، سكن ا

ب يف آخر خالفة علي سنة  ولد حممد بن كعوقال يعقوب بن شيبة:    .، ومل يصّح ذلك   -ملسو هيلع هللا ىلص   -النيب  
ليفة والفالس  وقال الواقدي وخ  .أربعني، ومل يسمع من العباس. قال أبو معشر ومجاعة: تويف سنة مثان ومئة

وقال حممد بن عبد هللا   .قال الواقدي ومجاعة: وهو ابن مثان وسبعني سنة   .ومجاعة: مات سنة سبع عشرة
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د الرحمن  هـ( ، وعب140)المتوىف:  (4َ)هـ( ، والربيع بن أنس117)المتوىف: ََ(3َ)، وقتادة بن دعامة

 هـ( .  76)المتوىف:َ(2َ)هـ( ، والسدي182)المتوىف: (1َ)مبن زيد بن أسل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

وأخطأ من قال: سنة    .ن معني وابن سعد: سنة عشرين ومئة بن املديين واببن نري: سنة تسع عشرة، وقال ا
 راجع: )سري أعالم النبالء، للذهيب(  .تسع وعشرين 

قال أبو بكر   .لعالية رفيع بن مهران الرايحي البصري. أدرك وأسلم بعد الوفاة بسنتنيهو أبو ا (1)
أيب   من  ابلقرآن  أعلم  الصحابة  بعد  أحد  ليس  إدريس:  أيب  وبعدهبن  وبعده   العالية،  جبري،  بن  سعيد 

اثنتني وتسعني، وقيل: ثالث وتسعني، وقيل: ست   الثوري. مات يف شوال سنة  السدي، وبعده سفيان 
 )طبقات احلفاظ، للسيوطي(   .ائة، وقيل: إحدى عشرة ومائةوم

  هـ(، من 111هو عطية بن سعد بن جنادة العويّف اجلديل القيسي الكويف، أبو احلسن )ت    (2)
احلديث  بن  ك.رجال  إىل حممد  احلجاج  فكتب  األشعث،  ابن  مع  الكوفة، خرج  أهل  شيعة  من  يعّد  ان 

سوٍط، واحلْق رأسيه وحليته،    400 بن أيب طالب، وإال فاضرْبه  القاسم الثقفي: اُدُع عطيةي، فإن سّب عليَّ 
 جلأ إىل  رأسه وحليته، مثفدعاه وأقرأه كتابي احلجاج، فأىب أن يفعل، فضربه ابن القاسم األسواط، وحلق  

فعاد إىل   القدوم،  له يف  أذن  هبرية  بن  العراق عمر  فلما ويل  أايم احلجاج،  بقية  واستقر خبراسان  فارس، 
 ، وتويف ّبا. الكوفة 

هـ(،    118  -  61هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو اخلطاب السدوسي البصري )  (3)
أكمه  ضرير  حافظ  أمحد    .مفسر  اإلمام  قتادقال  حنبل:  علمه  ابن  مع  وكان  البصرة.  أهل  أحفظ  ة 

وقد   القدر،  يرى  وكان  والنسب.  العرب  وأايم  اللغة،  ومفردات  العربية،  يف  رأسا  يف  ابحلديث،  يدّلس 
 احلديث، مات بواسط يف الطاعون. 

هو الربيع بن أنس ابن زايد البكري، اخلراساين، املروزي، بصري. مسع أنس بن مالك، وأاب    (4)
وعنه: سليمان التيمي، واالعمش، واحلسني بن واقد، وأبو    .أكثري عنه، واحلسن البصريلية الرايحي، و العا

وكان عامل مرو يف زمانه، وقد روى الليث عن    .ن املبارك وآخرونجعفر الرازي، وعبد العزيز بن مسلم، واب
ن مبرو ثالثني ن أيب داود: سج قال أبو حامت: صدوق، وقال اب  .ولقيه سفيان الثوري  .عبيدهللا بن زحر عنه 

= 
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الثوري سفيان  أ ل ف  ثين  المحد  فمن   ، التفاسير  كتب  أ ل فت   التابعين  بعد    َ(3)ثم 

وشعبة198)المتوىف:  ، ووكيع160)المتوىف:ََ(4َ)هـ(   ، بن  197)المتوىف:  (1َ)هـ(  ويزيد   ، هـ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

يقال: تويف سنة    .قلت: سجنه أبو مسلم تسعة أعوام، وحتّيل ابن املبارك حىت دخل إليه، فسمع منه  .سنة 
 حديثه يف السنن االربعة. راجع: )سري أعالم النبالء، للذهيب( .ثني ومئة تسع وثال

   وابن املنكدر.  وروى عن والده، أخذ معاين القرآن،   هو عبد الرمحن بن زيد بن أسلم املدين،  (1)
 تويف سنة اثنتني ومائة. )طبقات املفسرين، لألدنروي( 

املفس  (2) اإلمام  أيب كرمية  بن  عبدالرمحن  بن  إمساعيل  الكويف،  هو  مث  احلجازي،  حممد  أبو  ر، 
حدث عن أنس بن مالك، وابن عباس، وعبد خري اهلمداين، ومصعب    .األعور السدي، أحد موايل قريش

مس صاحل  بن  وأيب  وعدد كثري عد،  السلمي  عبدالرمحن  وأيب  الطيب،  ومرة  صاحل    .ابذام،  النسائي:  قال 
  .أمحد بن حنبل: ثقة، وقال مرة: مقارب احلديث   احلديث، وقال حيىي بن سعيد القطان: ال أبس به، وقال 

ن عدي: هو وقال حيىي بن معني: ضعيف، وقال أبو زرعة: لني، وقال أبو حامت: يكتب حديثه، وقال اب
ومئة.صدوق  عندي وعشرين  سبع  سنة  يف  السدي  إمساعيل  مات  خياط:  بن  خليفة  أما    .قال  قلت: 

أحد  الكويف،  مروان  بن  حممد  فهو  الصغري،  أعالم    السدي  )سري  راجع:  وكيع.  زمن  يف  املرتوكني، كان 
الثة أقوال:  يف سنة وفاته ثالنبالء، للذهيب(، أقول: وما ذكره املصنف من اتريخ وفاته، ال يصّح ؛ ألنه نُِقل 

 هـ، ومل يوافق ما ذكره املصنف أحٌد من املؤرخني وكتب الرتاجم، وهللا أعلم.   28هـ، و27هـ، و26
  هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بين ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبد هللا   (3)

والتقوى. ولد ونشأ يف    يف علوم الدين  هـ(، أمري املؤمنني يف احلديث، كان سيد أهل زمانه   161  -  97)
كن مكة  هـ فس  144الكوفة، وراوده املنصور العباسي على أن يلي احلكم، فأىب، وخرج من الكوفة )سنة  

)اجلامع   الكتب:  من  له  مستخفيا.  فيها  فمات  البصرة،  إىل  وانتقل  فتوارى،  املهدي،  طلبه  مث  واملدينة، 
 )الفرائض( وكان آية يف احلفظ. من كالمه: ما  حلديث، وكتاب يفالكبري( و)اجلامع الصغري( كالمها يف ا

 والبن اجلوزي كتاب يف مناقبه.  .حفظت شيئا، فنسيته 
حلجاج بن الورد العتكّي األزدي، موالهم، الواسطي مث البصري، أبو بسطام  هو شعبة بن ا  (4)

صرة إىل أن  واسط، وسكن البهـ(، من أئمة رجال احلديث، حفظا ودراية وتثبتا. ولد ونشأ ب 160 - 82)
تويف. وهو أول من فتش ابلعراق عن أمر احملّدثني، وجانب الضعفاء واملرتوكني، قال اإلمام أمحد: هو أمة  
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ب  هـ( 217)المتوىف:  (2َ)هارون الرزاق  إياس211)المتوىف:ََ(3َ)ن همام، وعبد  بن  ، وآدم    َ(1َ)هـ( 

 وغيرهم .   ،هـ(  238)المتوىف: (2َ)بن راهويههـ( ، وإسحاق 210)المتوىف:

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

وحده يف هذا الشأن. وقال الشافعّي: لوال شعبة ما عرف احلديث ابلعراق. وكان عاملا ابألدب والشعر،  
 ب )الغرائب( يف احلديث. ن شعبة. له كتا قال األصمعي: مل نر احداي قط أعلم ابلشعر م

هـ(، حافظ للحديث،    197  -  129هو وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان )  (1)
وحفظ  ثبت، كان   وتفقه،  فيها،  املال  بيت  على  ّنظر  وأبوه  ابلكوفة،  ولد  عصره.  يف  العراق  حمدث 

يصوم الدهر. له كتب، منها:  نع ورعا. وكان  وأراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة، فامت  .احلديث، واشتهر 
)تفسري القرآن( و)السنن( و)املعرفة والتاريخ( و)الزهد(. قال اإلمام ابن حنبل: ما رأيت أحدا أوعى منه  

ه لكانت عجبا.  وال أحفظ، وكيع إمام املسلمني. وقال ابن املديين: كان وكيع يلحن، ولو حّدثُت أبلفاظ 
 "سوار بن داود" فسماه "داود بن سوار"، وأن أاب نعيم قال:  نها: أنه وهم يف وأيحصيى له البلخي هنات، م 

خالفين وكيع يف حديث سفيان يف حنو من عشرين، فرجع يف عامتها إىل حفظي. تويف بفيد راجعا من  
 والرؤاسي نسبة إىل رؤاس وهو بطن من قيس عيالن.  .احلج

  206  -  118، أبو خالد)لوالء، الواسطي د بن هارون بن زاذان بن اثبت السلمي ابهو يزي  (2)
كان واسع العلم ابلدين، ذكيا، كبري الشأن. أصله من خبارى، ومولده   .هـ(، من حفاظ احلديث الثقات 

يث  ووفاته بواسط. ُقدِّري من كان حيضر جمِلسيه بسبعني ألفا. وكان يقول: "أحفُظ أربعةي وعشرين ألف حد 
" فيه أحاديثه، رآه "عبد الرمحن بن مهدي"، ووجد  أن له "كتاب  إبسنادها وال فخر". وأشار البلخي إىل

هارون   بن  يزيد  مكان  لوال  املأمون:  قال  يف كربه.  بصرُه  وُكفَّ  خالد!  أاب  هللاُ  عاىفي  فقال:  غلطا،  فيه 
أخاف قال:  يـُتـَّقيى؟  يزيد حىت  ومن  فقيل:  خملوق،  القرآن  أن  فيختلف   ألظهرت  علّي،  فريّد  أظهرتُه  إن 

هـ، ومل أجد منهم من يوافق  206أقول: اتفق أصحاب التواريخ على أنه تويف سنة  وتكون فتنة. )  الناس،
 املصنف فيما ذكره من اتريخ وفاته، وهللا أعلم(. 

هـ(،    211  -  126هو عبد الرزاق بن مهام بن ّنفع احلمريي، موالهم، أبو بكر الصنعاين )  (3)
سبعة عشر ألف حديث. له: )اجلامع حيفظ حنوا من    اظ احلديث الثقات، من أهل صنعاء. كانمن حف

القرآن( و)املصنف يف احلديث(،   الذهيب: وهو خزانة علم، وكتاب يف )تفسري  الكبري( يف احلديث، قال 
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هـ( ، فإنه أّول من فّسر القرآن آية آية ،  207)المتوىف:  (3َ)ومن النحاة : الفّراء النحوي

 . َ(1َ)حكاه ابن النديم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

ال  اجمللس  ونشره  املعاصر،  الباكستاين  األعظمي  الرمحن  حبيب  حّققه  الكبري،  اجلامع  له  علمي  ويقال 
 جزءا.  11الباكستاين يف 

أصله    .س عبد الرمحن بن حممد اخلراساين املروزي، أبو احلسن العسقالين آدم بن أيب إاي هو    (1)
من خراسان، ونشأ ببغداد، وّبا طلب احلديث، وكتب عن شيوخها، ورحل إىل الكوفة والبصرة واحلجاز  

ئتني ّبا يف مجادى اآلخرة سنة عشرين وماومصر والشام، ولقي الشيوخي، واستوطن عسقالني إىل أن مات  
و  مثان  وشعبة. وصنف   .مثانني عن  سلمة،  بن  عياش، ومحاد  بن  وإمساعيل  يونس،  بن  إسرائيل  عن  روى 

هـ خالفا ملا  220طبقات احلفاظ، للسيوطي( )أقول: اتفق املؤرخون على أنه مات سنة  )  التفسري وغريه.
 أّرخه املصنف، فليحرَّر(. 

  -  161)  يعقوب ابن راهويهاملروزي، أبو    براهيم بن خملد احلنظلّي التميميهو إسحاق بن إ   (2)
احلفاظ. طاف   238 أحد كبار  وهو  )قاعدة خراسان(،  مرو  سّكان  من  عامل خراسان يف عصره.  هـ(، 

البالد جلمع احلديث، وأخذ عنه اإلمام أمحد ابن حنبل، والبخاري، ومسلم، والرتمذي، والنسائي، وغريهم.  
يف  أاب  وقيل  أن  راهويه(  )ابن  تلقيبه  طريسبب  يف  ُوِلد  يف  ه  ُوِلدي  أي:  راهويه!  مرو:  أهل  فقال  مكة،  ق 

الطريق. وكان إسحاق ثقة يف احلديث، قال الدرامي: سادي إسحاُق أهلي املشرق واملغرِب بصدقه. وقال فيه  
والزهد والورع،  والصدق،  واحلفظ،  والفقه،  احلديث،  له  اجتمع  البغدادي:  العراق  اخلطيب  إىل  ورحل   ،

 تصانيف، منها: )املسند(، استوطن نيسابور، وتويف ّبا. م واليمن. وله واحلجاز والشا 
الديلمّي، موىل بين أسد )أو بين منقر( أبوزكرايء،    (3) هو حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور 

إمام الكوفيني، وأعلمهم ابلنحو واللغة وفنو   207  -  144)  املعروف ابلفراء ن األدب. كان يقال:  هـ(، 
النحو. ومن كالم ثعلب: لوال الفراء ما كانت اللغة. ُوِلد ابلكوفة، وانتقل إىل بغداد،    ري املؤمنني يف الفرّاء أم

فأقام   الكوفة،  إىل  انصرف  السنة  آِخر  جاء  فإذا  ّبا،  مقامه  أكثر  فكان  ابنييه،  برتبية  املأمون  إليه  وعهد 
أهله يوزِّع عليهم يوما يف  فقيها  يق مكة. وكان مما مجعه ويربّهم. وتويف يف طر   أربعني  اللغة  تقّدمه يف  ع 

وأخبارها، العرب  أبايم  عاملا  )املقصور    متكّلما،  من كتبه:  االعتزال.  إىل  مييل  والطّب،  ابلنجوم  عارفا 
أماله يف جمالس عامة كان يف مجلة من حيضرها حنو مثانني القرآن(   واملمدود( و)املعاين( ويسمى )معاين 
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  ، الطرب ثم بعد هؤالء طبقة أخرى  : محمد بن جرير  ،  310)المتوىف:   (2)يمنهم  هـ( 

 مها ؛ فإنه سرد الروايات وطرق التحديث .  وكتابه أجّل التفاسير وأعظ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

)الفاخر( يف األمثال، و)ما تلحن فيه العامة( و)آلة الكتاب(  تاب )اللغات( و قاضيا، و)املذكر واملؤنث( وك
و)األايم والليايل( و)البهي( ألفه لعبد هللا بن طاهر، و)اختالف أهل الكوفة والبصرة والشام يف املصاحف(  

ألفه أبمر املأمون،   القرآن( و)احلدود(  اللغة(. وكان يتفلسف يف و)اجلمع والتثنية يف  تصانيفه.    و)مشكل 
هر ابلفرّاء، ومل يعمل يف صناعة الِفرياء، فقيل: ألنه كان ييفرِي الكالمي. وملا مات ُوِجد " كتاب سيبويه  واشت

" حتت رأِسه، فقيل: إنه كان يتتّبع خطأه، ويتعّمد خمالفته. وُعرف أبوه "زايد" ابألقطع، ألن يده قطعت  
 ، يف خالفة موسى اهلادي. ن علي بن احلسن، وقد شهدها مع احلسني ب169نة يف معركة "فخ" س 

هـ(،    438)ت   هو حممد بن إسحاق بن حممد بن إسحاق، أبو الفرج بن أيب يعقوب الندمي  (1)
صاحب كتاب )الفهرست( من أقدم كتب الرتاجم ومن أفضلها. وهو بغدادي، يُظنُّ أنه كان ويرّاقا يبيع 

معتزلي وكان  على  الكتب.  يدّل كتابه  متشيِّعا،  فإنه كما  ا  السنة  ذلك،  أهلي  يسمي  حجر،  ابن  يقول 
ويسمي األشاعرة )اجملربة(، ويسمي كل من مل يكن شيعيا )عاميا(. وقد ذكر يف مقدمة كتابه:    )احلشوية(،

(. وقال أبو طاهر الكرخي: مات  412(، وورد يف موضع منه أنه )كتب سنة  377)أنه صنف يف سنة  
تفاد من هذه الرواايت أنه أّلف )الفهرست( يف شبابه،  أربعمائة(، ويسان سنة مثان وثالثني )يعين و يف شعب

 وعاود النظر فيه يف كهولته، وعاش قراب تسعني سنة. وله كتاب آخر مساه )التشبيهات(. 
هـ(، املؤرخ املفسر، اإلمام.    310  -  224)  هو حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر  (2)

. له: )أخبار    بغدادي، وتويف  د يف آمل طربستان، واستوطنُولِ  ّبا. وعرض عليه القضاءي فامتنع، واملظاملي فأيىبي
يف   الطربي،  بتاريخ  يعرف  وامللوك(  بتفسري   11الرسل  يعرف  القرآن(  تفسري  يف  البيان  و)جامع  جزءا، 

يف   و  30الطربي،  الدين،  علوم  يف  و)املسرتشد(  الفقهاء(  و)اختالف  االعتقاد(  جزءا،  يف  )جزء 
وهو من ثقات املؤّرِخني، قال ابن األثري: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، ويف    ءات( وغري ذلك.و)القرا

بعُض   قلَّده  بل  أحدا،  يقلِّد  ال  الدِّين،  أحكام  وكان جمتهدا يف  وحتقيق.  غزير  علم  على  يدل  ما  تفسريه 
 حنيف اجلسم، فصيحا.  الناس، وعملوا أبقواله وآرائه. وكان أمسر، أعني، 
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للزمخشري )الكشاف(  التفاسير  أجود  االعتزال  ،  هـ(  538)المتوىف:ََ(1َ)ومن  لوال 

يف  المحاسن  وإبداء   ، وإيجازه  إطنابه  يف  القرآن  إعجاز  بإظهار  أولع  فإنه  ؛  مقاطعه  فيه   

ََألبي حيان   ( البحر المحيط)عه وروائعه ، وكذا  ومطالعه ، والتنبيه ببدائ هـ( ،  745)المتوىف:َ

 فإنه غاص  يف وجوه إعرابه ، وطرق تراكيبه ، وترتيب أساليبه . 

فيها   كتب  خمسة  إلى  أشير  أن  أرغب  الهمم  وتقاعدت   ، األعمار  قصرت  ولما 

 الكفاية والغنية : 

الحاف  تفسير   : كثياألول  بن  الدين  عماد  الشافعيظ  فإنه  774لمتوىف:)اََ(2َ)ر  ؛  هـ( 

 رير وغيره رواية ودراية . منخول عن تفسير ابن ج

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

  -  467بن حممد بن أمحد اخلوارزمي الزخمشرّي، جار هللا، أبو القاسم )  و حممود بن عمر ه  (1)
هـ(، من أئمة العلم ابلدين والتفسري واللغة واآلداب. ُوِلد يف زخمشر )من قرى خوارزم(، وسافر إىل    538

فتويف  قرى خوارزم(،     عاد إىل اجلرجانية )من مكة، فجاور ّبا زمنا، فلقب جبار هللا. وتنقل يف البلدان، مث
و)اجلبال    .فيها و)املقامات(  و)املفصل(  البالغة(  و)أساس  القرآن،  تفسري  يف  )الكشاف(  أشهر كتبه: 

واألمكنة واملياه( و)املقدمة( معجم عريب فارسي، جملدان، و)مقدمة األدب( يف اللغة، و)الفائق( يف غريب  
األ  و)املستقصى( يف  املاحلديث،  و)رؤوس  جملدان،  و)نوابغمثال،  األبرار(    سائل(  و)ربيع  رسالة،  الكلم( 

غريب   يف  األعراب  و)نكت  العروض،  يف  و)القسطاس(  للواحدي(  املتنيب،  شعر  شرح  من  و)املنتقى 
العجب يف شرح المية   الذهب( و)أعجب  املفصل، و)أطواق  اقتضبه من  اإلعراب( رسالة، و)األنوذج( 

د اإلنكار على املتصوِّفة، أكثر من التشنيع  ب، جماهرا، شديوكان معتزيل املذه  .شعر( العرب( وله )ديوان  
 عليهم يف الكشاف وغريه. 

هو إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضّو بن درع القرشي البصروي، مث الدمشقّي، أبو الفداء،    (2)
الشام، وانتقل مع أخ  هـ(، حافظ مؤرخ فقيه. ولد يف قرية من أعمال ُبصريى    774  -  701عماد الدين )

من    .هـ ، ورحل يف طلب العلم، وتويف بدمشق. تناقل الناس تصانيفيه يف حياته706  ه إىل دمشق سنة ل
جملدا يف التاريخ على نسق الكامل البن األثري، انتهى فيه إىل حوداث سنة    14كتبه: )البداية والنهاية(  

الفق767 و)طبقات  يكمله،  مل  البخاري(  صحيح  و)شرح  و)تفسريهـ،  الشافعيني(  الكرميهاء  القرآن     )
= 
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الشافعي الرازي  للفخر  الكبير  التفسير  وهو  الغيب(،  مفاتيح  )تفسير   : َ(1َ)والثاين 

ثيرا من هـ( ، فإنه لم ير  مشكال من مشكالت القرآن إال وقد تنّبه له ، وقد ذكر ك606)المتوىف:

 لطائف القرآن وعلومه .  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

علوم   و)اختصار  جملدات،  مثاين  يف  املسانيد(  و)جامع  اجلهاد(  طلب  يف  و)االجتهاد  أجزاء،  عشرة 
علوم   معرفة  إىل  احلثيث  )الباعث  بكتاب  شاكر،  حممد  أمحد  شرحها  املصطلح،  يف  رسالة  احلديث( 

 اجلهاد( و  سول( و)رسالة يفول يف اختصار سرية الر احلديث( و)اختصار السرية النبويّة( طبع ابسم )الفص
 )التكميل يف معرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل( مخس جملدات يف رجال احلديث. 

هو حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري، أبو عبد هللا، فخر الدين الرازّي    (1)
النسب.  ائل، وهو قرشي  املنقول، وعلوم األو هـ(، اإلمام املفسر، أوحد زمانه يف املعقول و   606  -  544)

أصله من طربستان، ومولده يف الري، وإليها نسبته، ويقال له )ابن خطيب الرّي( رحل إىل خوارزم، وما  
وراء النهر، وخراسان، وتويف يف هراة. أقبل الناس على كتبه يف حياته يتدارسوهنا. وكان حيسن الفارسية.  

رمي، و)لوامع البينات يف شرح أمساء هللا  سري القرآن الكمثاين جملدات يف تف  من تصانيفه: )مفاتيح الغيب(
واحلكماء   العلماء  من  واملتأخرين  املتقدمني  أفكار  و)حمصل  الدين(  أصول  و)معامل  والصفات(  تعاىل 

األنبياء( و)اإلعراب(    واملتكلمني البينات( و)عصمة  الكالم( و)اآلايت  ( و)املسائل اخلمسون يف أصول 
احث املشرقية( و)أنوذج العلوم( و)أساس التقديس( رسالة يف التوحيد،  لتوحيد، و)املبأسرار التنزيل( يف ا و)

و)املطالب العالية( يف علم الكالم، و)احملصول يف علم األصول( و)هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز( بالغة،  
الدين أصول  يف  و)األربعون  النجوم(  خماطبة  يف  املكتوم  يف و)السّر  العقول  و)هناية  األصول(  (  يف    دراية 

الدالئل(   و)هتذيب  والربهان(  و)البيان  و)الفراسة(  والبعث(  و)اخللق  والقدر(  و)القضاء  الدين  أصول 
و)امللخص( يف احلكمة، و)النفس( رسالة، و)النبوات( رسالة، و)كتاب اهلندسة( و)شرح قسم اإلهليات  

اإلشارات و)لباب  سينا(  البن  اإلشارات  سقط من  و)شرح  هتذيبه،  للمعّري  (  اإلمام  الزند  و)مناقب   )
ابلعربية   شعر  وله  ذلك.  وغري  ابلفارسية،  الفالسفة(  و)تعجيز  احلسَن(  هللا  أمساء  و)شرح  الشافعّي( 

 والفارسية، وكان واعظا ابرعاا ابلّلغتني. 
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محوالث السيد  بغداد  لمفتي  المعاين(  )روح   : الحنفي  الث  اآللوسي  مود 

دي  هـ( ، فإن مزاياه تجذب القلوب .  1270)المتوىف: (1َ)المجد 

اعتنى  هـ( ، قد  951)المتوىف:   (2َ)والرابع : تفسير الشيخ أبي السعود الحنفي المفتي

تعب التنزيل يف  نظم  يغني يفبشرح غرض  ، وهو  فائق  رائق وتصوير  المزايا عن   ير  كثير من 

 )الكشاف( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

هـ(،    1270  -  1217) هو حممود بن عبد هللا احلسيين اآللوسي، شهاب الدين، أبو الثناء   (1)
ّددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها. كان سلفي االعتقاد، جمتهدا.  أديب، من اجمل  مفسر، حمدث، 

هـ إىل املوصل، فاآلستانة،  1262هـ، وعزل، فانقطع للعلم. مث سافر )سنة    1248تقّلد اإلفتاء ببلده سنة  
فغاب   وسيواس،  مباردين  اجمليد.  21ومرَّ  عبد  السلطان  وأكرمه  بغداد،    شهرا،  إىل  رحالته، وعاد    يدوِّن 

ويكمل ما كان قد بدأ به من مصنفاته، فاستمّر اىل أن تويف. من كتبه: )روح املعاين( يف التفسري، تسع 
جملدات كبرية، و)نشوة الشمول يف السفر إىل إسالمبول( رحلته إىل اآلستانة، و)نشوة املدام يف العود إىل  

ض االغرتاب(  و)غرائب  السالم(  لدار  الذين  تراجم  وأحبااث  منه  التفسري(  قيهم،  )دقائق  و  ومناظرات، 
و)اخلريدة الغيبية( شرح به قصيدة لعبد الباقي املوصلي، و)كشف الطرة عن الغرة( شرح به "درّة الغواص"  
عن   العراقية  و)األجوبة  الزخمشرّي،  مقامات  ّبا  عارض  واألخالق،  التصوف  يف  و)مقامات(  للحريري، 

النحو، و)الرسالة الالهورية(. ونسبة األسرة اآللوسية إىل    شرح القطر( يف  انية( و)حاشية على األسئلة اإلير 
بغداد  مراحل من  الفرات، على مخس  هنر  )آلوس( يف وسط  األسرِة من وجه    .جزيرة  إليها جدُّ هذه  فّر 

يف اإلنشاء.    بغداد، فنسب إليها. ولصاحب الرتمجة شعر ال أبس به، وإبداع  هوالكو الترتي عندما دهم
 ته رسائل مفصلة. ألِّفت يف ترمج وقد 

أبو السعود  (2) العمادي، املوىل  هـ(، مفسر    982  -  898)  هو حممد بن حممد بن مصطفى 
وتقلد   متعددة،  بالد  يف  ودّرس  ودريس،  القسطنطينية،  بقرب  ولد  املستعربني.  الرتك  علماء  من  شاعر، 

، وكان حاضر الذهن،  هـ  952تاء سنة  وأضيف إليه اإلفالقضاء يف بروسة، فالقسطنطينية، فالروم إيلي.  
سريع البديهة، كتب اجلواب مرارا يف يوم واحد على ألف رقعة ابللغات العربية والفارسية والرتكية، تبعا ملا  
الكتاب   مزااي  إىل  السليم  العقل  )إرشاد  املعروف ابمسه، وقد مساه:  التفسري  السائل. وهو صاحب  يكتبه 
= 
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  : اوالخامس  دي)التفسير  المجد  الحنفي  اهلل  ثناء  للقاضي   َ(1َ)لمظهري( 

من  1255)المتوىف: القدماء  أقوال  فيه  جمع   ، الفائدة  وجّم  القدر،  عظيم  كتاب  فإنه   ، هـ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

ومن كت  الطال الكرمي(  )حتفة  املناظرة به:  يف  مسائل  ب(  يف  و)رسالة  اخلفني(  على  املسح  يف  و)رسالة   ،
من   منه  خلص كثري  جّيد،  وشعره  وماروت(،  هاروت  و)قصة  األوقاف(  )تسجيل  يف  وأخرى  الوقوف( 

الرائسة ومداهنتهم.    ركاكة أرابب  إىل  الزائد  امليل  عليه  السلطان، يؤخذ  عند  العجمة. وكان مهيبا حظيا 
جواروه يف  مدفون  أيوب  و  أيب  تويف    مرقد  أنه  على  املؤرخون  اتفق  )أقول:  وشّذ 982األنصاري.  هـ، 

العيدروسي "صاحب كتاب النور السافر" عن بقية املؤرخني يف حتديد اتريخ وفاته، وجعله من وفيات سنة  
 هـ، فقول املصنف قريب من قوله، وأبعد من الصّحة، وهللا أعلم(  952

الشيخ اإل  (1) الهو  العامل  امام  العالمة  العلماء  كبري  الباين بَت، أحد  العثماين،  ثناء هللا  حملدث، 
واسطة،   عشرة  ابثنَت  إليه  نسبه  يرجع  العثماين،  الدين  الشيخ جالل  ذرية  من  العلم، كان  يف  الراسخني 

بن عفان   إىل عثمان  وقرأ  ڤوينتهي  القرآن،  بت، وحفظ  ببلدة ابين  ونشأ  ُوِلد  أايم  ،  اا على  العربية 
دهلي، وتفقه على الشيخ ويل هللا بن عبد الرحيم العمري الدهلوي، وأخذ احلديث  أساتذة بلدته، مث دخل 

عنه، وقرأ فاحتة الفراغ، وله مثاين عشرة سنة، مث الزيم الشيخ حممد عابد السنامي، وأخذ عنه الطريقة، وبلغ  
الشيخ ج الزيم  القلب، مث  فناء  إىل  العلو يف صحبته  مقاماجناّنن  آخر  إىل  وبلغ  الدهلوي،  الطريقة  ي  ات 

؛   قليب  تغشى  مهابته  إن  ويقول:  اهلُدى،  بعيليم  ولّقبه  مفرطاا،  حباا  حيّبه  املذكور  الشيخ  وكان  اجملددية، 
لصالحه وتقواه وداينته، وإنه مرّوج للشريعة، منّوِر للطريقة، متصف ابلصفات امللكوتية، تُعظِّمه املالئكة،  

به، قدمُت ثناءي هللا، انتهى، ولقَّبه الشيخ عبد العزيز بن ويل  هللا عن هدية أقدمها إىل جنا  ول: إذا سألين ويق
قال الشيخ غالم علي العلوي الدهلوي    .هللا الدهلوي بـ"بيهقي الوقِت" نظراا إىل تبحره يف الفقه واحلديث 

ركعة،  د التعّبد، يصلي كل يوم مائة  نة، وكان شدي يف املقامات: إنه كان متفّرِداا يف أقرانه يف التقوى والداي 
ويقرأ من القرآن الكرمي حزابا من أحزابه السبعة مع اشتغاله ابلذكر واملراقبة وتدريس الطلبة وتصنيف الكتب  
وفصل القضااي، وقال الشيخ املذكور يف موضع آخر من ذلك الكتاب: إنه كان مع صفاء الذهن وجوده  

ه واألصول، له كتاب مبسوط يف الفقه،  لغ إىل رتبة االجتهاد يف الفق سالمة الذهن ب القرحية وقوة الفكر و 
التزم فيه بيان املسألة مع مأخذها ودالئلها، وخمتارات األئمة األربعة يف تلك املسألة، وله رسالة مفردة يف  
= 
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، وا للكتاب والسنّةالمفسرين  المطابقة  التصّوف ، وبيان مذ  لتأويالت  اهب  مع حّل دقائق 

ة  .  الفقهاء ومستدالهتم ، فهذه التفاسير الخم ر قليل  الفرص   سة مما يكاد ي قن ع  هبا مفس 

جديد   أسلوب  على  الحديثة  والفنون  الجديدة  العلوم  على  االطالع   حاول   ومن 

بـ   القرآن)فعليه  السيد رشيد رضا)، وََ(1َ)يللطنطاو  (جواهر  هـ(  1354)المتوىف:  (1) تفسير( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

يخ  وقال الش   .تهى أقوى املذاهب املسمى بـ"األخذ ابألقوى"، وله تفسري القرآن يف سبع جملدات كبار، ان
ا يف  الرتهَت  حيىي  بن  املذهب،  حمسن  يف  اختيارات  له  جمتهداا،  زاهداا  أصولياا  فقيهاا  إنه كان  اجلين:  ليانع 

انتهى  به،  يفتخر  شيخه  وكان  والزهد،  والتفسري  الفقه  يف  عظيمة  املشهورة   .ومصنفات  مصنفاته  ومن 
ين يف احلديث، و)ما ال بد منه(  مبسوط يف جملد: )التفسري املظهري( يف سبع جملدات، و)كتاب(  $
الف  املوتى  يف  السلوك وتذكرة  الطالبني( يف  الشيعة، و)إرشاد  الرد على  املسلول( يف  قه احلنفي، و)السيف 

والقبور وتذكرة املعاد، و)حقيقة اإلسالم( و)رسالة يف حكم الغناء(، و)رسالة يف حرمة املتعة(، و)رسالة يف  
هـ( ببلدة 1225وألف )  ات يف غرة رجب سنة مخس وعشرين ومائتني م  .رسائل أخرى العشر واخلراج(، و 

 ابين بت. راجع: )نزهة اخلواطر وّبجة املسامع والنواظر، لعبد احلي احلسين( 
(1)   ( املصري  جوهري  بن  طنطاوي  ابلتفسري  1358  –  1287هو  اشتغال  له  فاضل،  هـ(، 

مث يف  الشرقية( مبصر، وتعلم يف األزهر مدة،  ي" من قرى )والعلوم احلديثة. ُوِلد يف قرية "عوض هللا حجاز 
املدرسة احلكومية. وُعيِن بدراسة اإلنكليزية، ومارس التعليم يف بعض املدارس االبتدائية، مث يف مدرسة دار  
العلوم، وألقى حماضرات يف اجلامعة املصرية، وّنصير احلركة الوطنية، فوضع كتااب يف )هنضة األمة وحياهتا(  

كتبا، أشهرها: )اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي( يف  جريدة اللواء، وانقطع للتأليف، فصنف    ره تباعا يفنش
جزءا، حنا فيه منحى خاصا، ابتعد يف أكثره عن معَن التفسري، وأعرق يف سرد أقاِصيصي وفنوٍن عصرية   26

وم( و)النظام واإلسالم(  )جواهر العلوأساطري، وجعل لسائر كتِبه عناويني ِضخاما، وأكثرها رساِئل، منها:  
ع( و)الزهرة( و)نظام العامل واألمم( و)األرواح( و)أين اإلنسان( و)أصل العامل( و)مجال العامل(  و)التاج املرص

يف   اجلوهرية  و)الفرائد  الكون،  عجائب  يف  اجلوهر(  و)ميزان  اجلوهري(  و)سوانح  واحلكماء(  و)احلكمة 
 وتويف ابلقاهرة . العربية وموازنتها ابلعلوم العصرية(،  يف الفلسفة الطرق النحوية( و)ّبجة العلوم 
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هما   هما ، لكن ال يمنع عن مدير المنار ، غير أنه يجب التنبه على أمور حاد  قلم  ند  ، وكبا ز 

هما .   فو   االنتفاع بص 

بـ فعليه  منها  بأقّل  اإلقناع  أراد  للنيسابوري  ومن  القرآن(  َََ(2َ))غرائب 

ـ هـ( ؛ ألنه ل ّخص  ت143)المتوىف: زيل( للشيخ حافظ الدين  التن)مدارك   فسير  فخر الرازي ، وب

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

اء الدين بن منال علي خليفة    (1) هو حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد ّبي
هـ(، صاحب جملة )املنار(، وأحد رجال    1354  -  1282القلموين، البغدادي األصل، احلسيين النسب ) 

سري. ُوِلد ونشأ يف القلمون )من  لعلماء ابحلديث واألدب والتاريخ والتفلكّتاب، ااإلصالح اإلسالمي. من ا
بعض   يف  وكتب  صباه،  يف  الشعر  ونظم  وتنسَّك،  طرابلس.  ويف  فيها  وتعلم  الشام(،  طرابلس  أعمال 

هـ ، فالزم الشيخي حممد عبده، وتتلمذ له، وكان قد اتصل به قبل   1315الصحف، مث رحل إىل مصر سنة  
وأصبح مرجع الفتيا يف    .يف اإلصالح الديين واالجتماعي مث أصدر جملة )املنار( لِبثِّ آرائِه  يف بريوت،ذلك  

العثماين )سنة  التأليف بني الشريعة واألوضاع العصرية اجلديدة.   هـ( زار بالدي    1326وملا أعلن الدستور 
ح، فكانت فتنة، عاد  الشام، واعرتضه يف دمشق وهو خيطب على منرب اجلامع األموي أحُد أعداء اإلصال

ر. وأنشأ مدرسة )الدعوة واإلرشاد(، مث قصد سورية يف أايم امللك فيصل بن احلسني،  على أثرها إىل مص
م(، فأقام يف وطنه    1920ر السوري، وغادرها على أثر دخول الفرنسيني إليها )سنة  وانُتِخب رئيسا للمؤمت

جأة يف سيارة كان  اب، وعاد، فاستقّر مبصر إىل أن تويف ف مث رحل إىل اهلند واحلجاز وأور   .الثاين )مصر( مدة
من أصدر  )املنار(  جملة  آاثره:  أشهر  ابلقاهرة.  ودفن  القاهرة،  إىل  السويس  من  ّبا  جملدا،    34ها  راجعا 

األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده( ثالثة    و)تفسري القرآن الكرمي( اثنا عشر جملدا منه، ومل يكمله، و)اتريخ 
و)يسر اإلسالم وأصول التشريع العام( و)اخلالفة(    )نداء للجنس اللطيف( و)الوحي احملمدي( جملدات، و

و)ذك واملقلد(  املصلح  و)حماورات  واحلجاز(  وحجج و)الوهابيون  النصارى  و)شبهات  النبوي(  املولد  رى 
 اإلسالم( .  
األعرج )ت بعد  هو احلسن بن حممد بن احلسني القمي النيسابورّى، نظام الدين، ويقال له    (2)

ال ابحلكمة والرايضيات. أصله من بدلِة )قم(، ومنشأه وسكنه يف نيسابور. له  هـ(، مفسر، له اشتغ  850
ورغا  القرآن  )غرائب  منها:  سنة  كتب،  ألفه  النيسابورّى،  بتفسري  يعرف  جملدات،  ثالثة  يف  الفرقان(  ئب 

= 
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الحنفي س 710)المتوىف:  (1َ)النسفي  و  كتاب  فإنه   ، بـهـ(  أو   ، جام ع  التنزيل(   ط   )أسرار 

 هـ( مع )تفسير أبي السعود( . 641)المتوىف:  (2َ)للبيضاوي

 . هـ( 910)المتوىف:  (3َ)للواعظ الكاشفي ( تفسير الحسيني)  أّما من الفارسية : فـ

  : األردية  ق    تفسير  ) ومن  الدهلوي  (ان ّي ح  الحق  ،  1318)المتوىف:   (1َ)للشيخ عبد  هـ( 

 هـ( .  1362)المتوىف: َ(2)نويالتها  للشيخ (بيان القرآن)و

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

ا   828 يف  الشافية(  و)شرح  التأويل(  و)لّب  القرآن(  و)أقاف  و)تعبري  هـ،  النظام،  بشرح  يعرف  لصرف، 
رير( شرح لتحرير اجملسطي للطوسي، و)توضيح التذكرة النصريية( يف اهليئة. )أقول: التاريخ الذي ذكره التح 

 يف وفاته ال يصّح، ألنه من علماء القرن الثامن، وبه قال مجهور املؤرخني، وهللا أعلم(.  املصنف
هـ(، فقيه    710  سفي، أبو الربكات، حافظ الدين )تهو عبد هللا بن أمحد بن حممود الن  (1)

بني  السند،  ببالد  "نسف"  إىل  نسبته  فيها.  ووفاته  أصبهان(،  )من كور  إيذج  أهل  من  مفسر،  حنفي، 
و)كنز    .ومسرقند  جيحون  القرآن،  تفسري  يف  جملدات،  ثالثة  التنزيل(  )مدارك  منها:  جليلة،  مصنفات  له 

يف   و)املنار(  الفقه،  يف  املنارالدقائق(  شرح  األسرار(  و)كشف  الفقه  الفروع،  أصول  يف  و)الوايف(   ،
 العقائد(.  دةو)الكايف( يف شرح الوايف، و)املصفى( يف شرح منظومة أيب حفص النسفي يف اخلالف، و)عم

الدين    (2) اخلري، ّنصر  أبو  أو  أبو سعيد،  الشريازي،  بن علي  بن حممد  بن عمر  هو عبد هللا 
قرب شرياز(، وويل قضاءي  -ضاء )بفارس  ، مفسر، عالمة. ُوِلد يف املدينة البيهـ(، قاض  685البيضاوي ) 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل(  من تصانيفه: )   .شرياز مّدة، وصرف عن القضاء، فرحل إىل تربيز، فتويف فيها
اللباب    يعرف بتفسري البيضاوي، و)طوالع األنوار( يف التوحيد، و)منهاج الوصول إىل علم األصول( و)لب 

التوا و)نظام  اإلعراب(  علم  وتعاريفها،  يف  العلوم  موضوعات  يف  و)رسالة(  الفارسية،  ابللغة  ريخ( كتبه 
 الشافعية.  و)الغاية القصوى يف دراية الفتوى( يف فقه 

الواعظ  (3) الكاشفي  علي  بن  حسني  تفسري  هو  الكشف:  يف  سنة   قال  حدود  يف  املتوىف 
فارس هـ( تسعمائة،900) تفسري  متداولوهو  ا يف جملد،   ي  ولُده يف   لعلية(مساه: )ابملواهب  كما ذكره 

البدليسي  ابلرتكية  وترمجُته  بعض كتبه،  إدريس  الفضل حممد بن  اثنتني ومثانني   هـ( 982املتوىف سنة ) أليب 
 أييت يف )اجليم(. راجع: )كشف الظنون، للتهانوي(  وله: )جواهر التفسري للزهراوين( وتسعمائة. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

احلنفي الدهلوي املفسر املشهور، أصله كان    خ العامل الفقيه عبد احلق بن حممد مري هو الشي  (1)
ُوِلد ّبا يف السابع والعشرين    .من كيميتهله )بفتح الكاف العجمي( قرية من أعمال أنباله من أرض بنجاب 

بور، وقرأ  هـ(، واشتغل أايماا يف بالده، مث سافر إىل كان1267من رجب سنة سبع وستني ومائتني وألف )
موال الدرسية على  الكتب  موالّن  بعض  الكانبوري، ومعظمها على  احلسيين  بن غالم رسول  احلق  عبد  ّن 

آابد، وقرأ بعض الكتب من الصحاح الستة على موالّن    لطف هللا بن أسد هللا الكوئلي، مث سار إىل مراد
نذير ح السيد  إىل دهلي، وأخذ عن شيخنا  النكينوي، مث سافر  الدهلوي احملدث، وويل  عامل علي  سني 

لي يف املدرسة الفتحبورية، فدرس وأفاد ّبا زماّنا، وسكن بدهلي، وتزوج ّبا وتديَّر، مث ترك  التدريس بده
نيف، وجّد يف استحصال الوظيفة من حيدر آابد، وظفر ّبا بدون شرط اخلدمة،  املدرسة، واشتغل ابلتص 

اهلند  بالد  يف  صيته  وطار  الكتب،  ال وكان    .فصّنف  مليح  الرغبة،  شديد  املباحثة،  حلو  قويَّ  بحث، 
عمره،   آخر  يف  بكلكته  العالية  املدرسة  أعضاء  استقدمته  النفس،  طيب  بيُشوشاا  مزاحاا  مداعباا  املذاكرة، 

العلماءورت بشمس  اإلنكليزية  الدولة  ولّقبته  ربية شهرية،  له مخسمائة  النامي    .بوا  )التعليق  ومن مصنفاته: 
يف أصول الدين، و)الربهان يف علوم القرآن(    أصول الفقه، و)عقائد اإلسالم( ابألردوعلى احلسامي( يف  

مات يف    .معروف ابلتفسري احلقاين  ابألردو، و)فتح املنان يف تفسري القرآن( يف جملدات كبار ابألردو، وهو
اخلواطر وّبجة  هـ(. راجع: )نزهة  1335الثاين عشر من مجادى األوىل سنة مخس وثالثني وثالمثائة وألف )

 احلي احلسين(  املسامع والنواظر، لعبد 
  1280)  هو أشرف علي بن عبد احلق التهانوّي املعروف يف شبه القارة اهلندية حبكيم األمة   (2)

، أحد كبار العلماء واملشايخ الديوبنديني، والعلماء الفقهاء األذكياء الراّبنيني الذي نفع هللا هـ(  1362  -
وم مبؤلفاهتم  ُوِلدي اخللق  نفعاا كبرياا.  وتربيتهم  األربعاء    واعظهم  من  الصادق  الصبح  الثاين  5لدى  ربيع   /

وين يف مديرية 1863/ سبتمرب  10هـ املوافق  1280 مظفرنكر بوالية أترا براديش. وخترج    م  يف بلدة هتانيْه ّبي
العلوم ديوبند عام   انائة، منها حنو اثين  هـ ، يبلغ عدد مؤلفاته حنو مث  1299من اجلامعة اإلسالمية دار 

اب  شؤونه  عشر كتاابا  وبني  العباد،  وبني  هللا  بني  توزيعها  وحسن  األوقات  ضبط  يف  مثاالا  لعربية. كان 
ّل ّبا، وال يستثين فيها إال اضطراراا. وكان لكتبه ومواعظه وجمالسه دور  الشخصية والعائلّية؛ فكان ال خي

العقيدة والع يُذكُر ويُشكُر يف إصالح  البدع واخلرافات والعاداتكبري  والتقاليد اجلاهلية الَت    مل، وحماربة 
= 
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اإلمام   للشيخ  بالفارسية  القرآن  ترجمة  أعني  الرحمن(  )فتح   : المختصرات  ومن 

)المتوىف:  اهلل  ترجمة1176ولي   : أي  الفرقان(  و)موضح   ، للش  هـ(  باألردوية  يخ القرآن 

الديوب الحسن  أ1338)المتوىف:  (1َ)نديمحمود  المفيدة للشيخ شبير  التعليقات  حمد هـ( مع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

الطويل    تسرّبت إىل اجملتمع اإلسالمي، وتغلغلت يف حياة املسلمني وأفراحهم وأتراحهم بسبب االختالط
الرسائل أربعمائة جملس،   ابلكفار واملبتدعني املستعبدين لألهواء. وبلغ عدُد جمالس وعظه الَت دوِّنت يف 

مؤلفاته وجموأضف عّز وجّل على مجيع  أما كتابه: )ّبشَت  ى هللا  القبول عجيبة،  اميع مواعظه مسحةا من 
حيتي  ما  البنات  لتعليم  أساساا  ألّفه  الذي  اجلنة(  )حلية  املسائل  زيور(  وأودعه  والدنيا،  الدين  يف  إليه  ْجن 

القبول والذيوع ما مل ينله كتاب ديين  الفقهية واألداب اإلسالمية وكثرياا من املعلومات العاّمة، فقد ّنل من  
/  14هـ املوافق  1362/ رجب  16تويف بتهانه ّبون يوم  . يف هذه الداير، وصدرت له طبعات ال حتصى

 ف السوانح، للشيخ اخلواجه عزيز احلسن اجملذوب( م. راجع: )أشر 1943يوليو 
شاعر العربية ذو الفقار    هو الشيخ العالّمة حممود حسن الديوبندي ابن الشيخ العامل األديب   (1)

الديوبند عام  علي  ولد  املوافق  1268ي،  الَت  1851هـ  الطالب  من  األوىل  الدفعة  رأس  على  وكان  م، 
العلوم   دار  اإلسالمية  ابجلامعة  الرتقية وابت    ديوبند،التحقت  ُمِنح  مث  ّبا،  التدريس  ُويّل  و  منها،  وخترّج 

زمية، وحّب اجلهاد يف سبيل  وِّ اهِلّمة وبُعد النظر، واألخذ ابلع كان آية ابهرة يف ُعلُ   رئيس هيئة التدريس ّبا.
املشاركة االبتهال، اثبت اجلأش، جيد  دائم  التواضع،  البغض ألعداء اإلسالم، كثري  يف مجيع    هللا، شديد 

واألئ احملدِّثني  مع  األدب  للشعر، كثريي  احملفوِظ  التاريخ، كثريي  على  ومطلعاا  والنقلية،  العقلية  مة  العلوم 
أماراتُ  تلوح على حمياه  يبٍة. وكان    اجملتهدين،  وقاٍر وهي العبادة واجملاهدة يف  أنوار  التواضع واحلِلم، وتشرق 

أيب داؤد،  قليل االشتغال ابلتأليف ابلنسبة إىل غزارة   له )تعليقات( لطيفة على سنن  علمه وكثرة درسه، 
دلة الكاملة(  يف مسألة إمكان الكذب وامتناعه، و)األ  و)جهد املقّل يف تنزيه املعّز واملذّل( كتاٌب له ابألردو 

البتالوي، و)إيضاح األدلة( يف جواب "مصباح األدلة   يف جوانب السؤاالت العشرة للشيخ حممد حسني 
م، وذلك يف دهلي  1920هـ املوافق  1339لة األذلة" للسيد حممد أحسن األمروهي. وتُويّفِ سنة  لدفع األد 

د، ودفن جبوار أستاذه العظيم اإلمام حممد نقل جثمانه يف اليوم التايل إىل ديوبنحيث كان يتلقى العالج، و 
 سين(  قاسم النانوتوي. راجع: )نزهة اخلواطر وّبجة املسامع والنواظر، لعبد احلي احل
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وأصلهما  1369)المتوىف:   (1َ)العثماين  ، القرآن)هـ(  المحّدث  (موضح  القادر  عبد  ََ(2َ)للشاه 

 زيادات أنيقة حسنة ، وتعبيرات بديعة ، واهلل الموّفق . هـ( مع 1342)المتوىف:

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

عام    (1) ولد  الديوبندي،  العثماين  الرمحن  فضل  الشيخ  ابن  العثماين  أمحد  شبري  العالمة  هو 
م. وكان من أبرز تالمذة العالمة  1907هـ /  1325خترج من جامعة ديوبند عام  م ، و 1887هـ /  1305

ني أستاذاا جبامعة  شيخ اهلند حممود حسن الديوبندي. دّرس أوالا يف املدرسة العالية فتح بوري بدهلي، مث ع
عام   /  1328ديوبند  العلماء  1910هـ  أوساط  يف  ومقبوالا  معروفا  مسلم  لصحيح  تدريسه  وكان  م. 

احلديث ابجلامعة اإلسالمية تعليم الدين مبدينة داّبيل    م عني شيخ1933هـ /  1352ويف عام    .ميذوالتال
التهانوي وغريه من املشا الشيخ أشرف علي  الرئيس  بغوجرات، وعلى إحلاح من  توىّل منصبي  الكبار  يخ 

ه شياخة احلديث  م، إىل جانب تولي1944هـ /  1362العام للجامعة اإلسالمية دار العلوم / ديوبند عام  
العالمة شبري أمحد العثماين أحد اخلطباء املصاقع واألدابء املرتسلني املربزين ابللغة  كان    .يف جامعة داّبيل 

 عن عميق علمه، وسعة اطالعه، و طول ابعه يف العلوم اإلسالمية إىل  األردية، أّلف عدداا من الكتب تنمّ 
احل وبالئه  السياسية  نشاطاته  و  حتركاته  البالد جانب  حترير  يف  عضو    .سن  منصب  يف حركة  وتوىّل  ابرز 

هـ 1366م، وكان من كبار قادة مجعية علماء اهلند، ورأسها ملدة. ويف عام 1914هـ / 1333اخلالفة عام 
نيِة  م  1947  / انتقل إىل ابكستان، واحتفي فيها احتفاءا كبرياا، وعرف بشيخ اإلسالم، وُعنيِّ عضواا يف جلي

ة عن حواش و تعليقات على ترمجة حممود حسن  ن آاثره: )التفسري العثماين( وهي عبار وضِع الدستور. م
اب رسالة  ونقل(  و)عقل  مسلم،  صحيح  شرح  امللهم(  و)فتح  للقرآن،  األردية  االردية،  الديوبندي  للغة 

يسمرب  / د13هـ املوافق  1369/ صفر  21يف    $و)إعجاز القرآن( وغريها من التاليفات املمتعة. تويف  
 بكراتشي. راجع: )اتريخ دارالعلوم ديوبند ابألردية( م مبديرية ّباول بور بباكستان ودفن 1949

ويل    (2) بن  القادر  عبد  العارف  الكبري  العامل  اإلمام  الشيخ  العمري  هو  الرحيم  عبد  بن  هللا 
ته، تويف والده يف صغر  الدهلوي، أحد العلماء املربّزين يف املعارف اإلهلية، اتفق الناس على واليته وجالل

وه الكبري عبد العزيز ابن ويل هللا، وأخذ الطريقة عن الشيخ عبد العدل الدهلوي،  سنه، فقرأ العلم على صن 
والتواض  والزهد  والعمل  العلم  ملا  ومجع  ؛  عباده  قلوب  احملبة يف  له  السلوك، ووضع هللا سبحانه  ع وحسن 

إليه  مرجوعاا  فصار  اخلري،  من خصال  فيه  والدرا  اجتمع  الرواية  بعلم  إليه  ومرجوعاا  بلدته،  وهتذيب  يف  ية 
= 
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 سر والتفسريخامتة يف شرائط املف

ورد   ما   : األول   : أقسام  ثالثة  على  التفسير  حيث  من  القرآن  أن  من  اعلم  بيانه 

من قال  »  :   -  ملسو هيلع هللا ىلص   -كفاية عن فكر ، وال يجوز العدول عنه ، فقد قال  صاحب الشرع ، ففيه  

النار فليتبوأ مقعده من  برأيه  القرآن  فيه عن   (1َ).«يف  ث  ي بح   ، نعم   . الرتمذي وحّسنه  ، رواه 

 السند .  صّحة 

وه من حي ر  ث اللغة فهم  والثاين : ما ورد عن الصحابة أو رؤوس التابعين ، فإن ف س 

وال  ، اللسان  األسباب    أهل  من  وعلموا   ، شاهدوا  بما  فّسروا  ما  وكذا   ، اعتماده  يف  شّك 

إاّل فإن كان  الجمع فذاك ، و  والقرائن ، فإذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وأمكن 

ابن   النبي  فيهم  ألن  ؛  م  ق د  :    ملسو هيلع هللا ىلصعباس  فيه  التأويل"قال  ه  عل م  :   (2َ)"اللهم  وقال  م   "  ،  ع 
ن 

مان  القرآن  ، وإال فيجتهد ، وكذا إذا لم يصّح سنده .  (3َ)"ت رج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ 
= 

احلق وطرائق  الرشد  معامل  على  والداللة  عام   .النفوس،  األردية  اللغة  إىل  الكرمي  القرآن  معاين  برتمجة    قام 
م ، وأمساها "موضح القرآن"، وهي ترمجة فصيحة للقرآن ابألردية، ومن خصائصه: أنه اختار لغة  1790

تقييد، حىت إهنا ال تتجاوز عنها يف موارد  بْت مبا حازْت يف العموم واخلصوص واإلطالق والحبذاء لغة قار 
يشاء  من  ّبا  خيتص  رابنية  وكرامة  إهلية  موهبة  وتلك  عشرة   $تويف    .االستعمال،  لتسع  األربعاء  يوم 

)نزهة اخلواطر،  هـ( بدهلي، فدفن عند والده. راجع:  1230خلون من رجب سنة ثالثني ومائتني وألف )
 لعبد احلي احلسين( 

(، وقال: حسن  2951، رقم    5/199(، والرتمذي )2976، رقم    1/233أخرجه أمحد )  (1)
 (. 2338، رقم 4/228. وأخرجه أيضاا: أبو يعلى )

(2)  ( أمحد  رقم    1/269أخرجه   ،2422( شيبة  أيب  وابن  رقم    383/ 6(،   ،32223  ،)
(، واحلاكم 2/365(، وابن سعد )1/316و نعيم يف احللية )(، وأب11531، رقم    11/213والطرباين )

 ( وقال: صحيح اإلسناد . 6280، رقم 3/615)
 ( . 6743، رقم   4/251(، والديلمي )1/316أخرجه أبو نعيم يف احللية ) (3)
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إلى   النظر   فهمه  إلى  التوصل  وطريق   . قليل  وهو   ، نقل   فيه  د  ي ر  لم  ما   : والثالث 

ل العلم ؛ ليستدّلوا بما ورد بيان ه على بيان ه على مفردات األلفاظ من لغة العرب ، وفكرة أه

د ، وذلك لم إليه المشتغلون يف التفسير والتأويل ،  ن كان جامعا للعلوم التي يحتاج  ما لم ي ر 

  ، والبيان   ، والمعاين   ، واالشتقاق  والصرف   ، والنحو   ، اللغة   : علما  عشر  خمسة  وهي 

الفقه ، وأسباب النزول ، والقصص ، والناسخ والبديع ، والقراءة ، وأصول الدين ، وأصول 

ل  وال  والمنسوخ ، والفقه ، واألحاديث   المجم  لتفسير  ، وهو  المبي نة  ب ة  
الموه  لم  

، وع  م   مبه 

بقول سيدنا   إليه  المشار  ل م، وهو  ع  بما  ل   لمن عم  ، وذلك  لمن يشاء  تعالى  اهلل  ث ه  ي ور  لم  
ع 

ي ه رجل    ":    ڤعلّي  
  . فمن كان جامعا لهذه العلوم يجوز   (1َ)" م سل م يف القرآن  أو ف هم  أ عط 

، واهلل يوّفق ر بدوهنا فهو القائل يف القرآن بالرأي المنهي عنهله التفسير والتأويل ، ومن فس  

 السداد .  

 

  "التنوير يف أصول التفسير"قال المؤلف : فرغت  من تحرير هذا الجزء المسمى بـ

هـ ، وصلى اهلل تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله    1368ليلة عيد األضحى سنة  

 لمين .  وصحبه وسلم ، والحمد هلل رب العا

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  ( البخاري  والرتمذي 4/324و  1/40أخرجه  والدارمي  1/265)  (،  وصححه،   )
(2/190( والطحاوي  وابن  2/110(،   ،)( شيبة  ) 11/27/2أيب  اجلارود  وابن  والبيهقي  794(،   ،)
 ( من طريق الشعيب عنه . 1/79(، وأمحد )8/28)
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